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UCHWAŁA NR X/77/11
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 21 czerwca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola 
prowadzone przez Gminę Grodków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 
r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.), Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr IX/62/11 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe 
udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Grodków wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 skreśla się pkt 3; 

2) uchyla się § 4; 

3) ust. 1 i 3 w § 5 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rodzice dziecka wnoszą opłaty za udział wychowanków w zajęciach, o których mowa w § 3 w danym 
miesiącu nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego niezależnie od opłat za posiłki." 

"3. Opłata, o której mowa w § 3 podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni powszednich, w których 
w danym miesiącu dziecko nie uczęszczało do przedszkola i nie korzystało ze świadczeń, pod warunkiem 
zawiadomienia przez rodzica, dyrektora placówki, najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godz. 
8:30. Nieobecność dziecka jest odnotowywana na podstawie dziennika zajęć przedszkola." 

4) w § 5 skreśla się ust 2; 

5) ust. 1 w § 6 otrzymuje brzmienie: 

„1. Odpłatności o których mowa w § 3 i 5, zakres realizowanych przez przedszkole świadczeń w tym 
zadeklarowana przez rodzica ilość godzin korzystania przez ich dziecko ze świadczeń określone będą 
w umowie cywilno-prawnej zawartej pomiędzy dyrektorem placówki oświatowej, a rodzicem przed lub 
z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Dariusz Gajewski


