
Uchwała Nr XI/ 151/2003
Rady Gminy Pawłowice

z dnia 7 listopada 2003r.

w sprawie zmian w uchwale nr V/71/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 21 marca 2003 roku   w
sprawie opłat stałych w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Pawłowice

      Na podstawie  art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust 2 pkt. 15, art. 41,42   ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2001 roku Nr 42 poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 5 ust. 5
oraz art. 14  ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj.  Dz. U. z 1996 roku
Nr  67,  poz. 329 z późn.  zm)  po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Oświatową oraz Komisję
Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala:

§1

W uchwale  nr V/71/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 21 marca 2003 roku  w sprawie opłat stałych
w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Pawłowice wprowadza się następujące zmiany
obowiązujące od 1 stycznia 2004 roku:

1)  § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Opłata stała z tytułu opieki nad dzieckiem w wymiarze przekraczającym podstawy programowe

wynosi 12 % minimalnego wynagrodzenia ustalanego przez Prezesa Rady Ministrów – w zaokrągleniu
w górę do pełnego złotego.

2. Wysokość  opłaty stałej zmienia się od miesiąca  obowiązywania Obwieszczenia Prezesa Rady
Ministrów.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
     „ Opłata stała pobierana jest przez dyrektorów przedszkoli do 15 każdego miesiąca za dany miesiąc
i wpływa do budżetu gminy.

3) w § 4 dopisuje się:
4. Zwalnia się z wnoszenia opłaty stałej rodziców dzieci, które powtarzają  pobyt  w przedszkolu –

zerówce na podstawie odroczenia obowiązku szkolnego.
5. W przypadku uczęszczania  do przedszkola na terenie gminy  więcej niż  jednego dziecka w

wymiarze przekraczającym  minimum programowe  opłatę stałą wnosi  się tylko   za jedno
dziecko.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.


