UCHWAŁA NR III/4/10
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH
z dnia 20 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Łazy
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Łazach uchwala, co następuje:
§ 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Łazy zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
w czasie pięciu godzin dziennie oraz naukę religii.
§ 2. 1. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar wskazany w § 1 wynosi 2 zł (dwa
złote) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych.
2. Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki wskazanej w ust. 1. Liczba godzin
zajęć świadczonych dziennie w przedszkolu określona zostanie w umowie zawartej z przedstawicielem
ustawowym dziecka.
§ 3. 1. Ustala się następujące ulgi w opłacie, o której mowa w § 2:
1) dla trzeciego i każdego następnego dziecka w rodzinie lub rodzinie zastępczej uczęszczającego do tego samego
przedszkola, w wysokości 50 %;
2) dla dzieci, których posiłki finansowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w wysokości 100%;
3) dla dzieci objętych kształceniem specjalnym, w wysokości 100 %.
2. Ulg udziela się na wniosek przedstawiciela ustawowego.
3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu spowodowanej chorobą opłata za ten miesiąc zostanie
pomniejszona:
1) o 50% kwoty ustalonej w ust. 1 w przypadku nieobecności trwającej co najmniej 14 dni,
2) o 100% kwoty ustalonej w ust. 1 w przypadku nieobecności trwającej co najmniej miesiąc.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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