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UCHWAŁA NR 0150/XL/
/05
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia odpłatno ci za przygotowanie posiłków w przedszkolach
prowadzonych przez Miasto Tychy
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm. ) w zwi zku z art. 5
ust. 5 i 7, art. 6 pkt. 1 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pó n. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta, po
zaopiniowaniu przez Komisj O wiaty, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisj Finansów
Publicznych,
Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
1. Wysoko opłaty stałej stanowi cej koszt przygotowania posiłków przypadaj cej na jedno
dziecko ustala si z dniem 1 stycznia 2006r w wysoko ci 120 zł miesi cznie.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 jest uiszczana niezale nie od obecno ci dziecka
w przedszkolu.
§2
Zwolnieniu z opłaty, o której mowa w § 1 podlegaj dzieci rodzin zakwalifikowanych do
pomocy finansowej przyznawanej przez Miejski O rodek Pomocy Społecznej, dzieci z rodzin
zast pczych, dzieci z O rodka Usług Opieku czo-Wychowawczych w Tychach oraz dzieci
niepełnosprawne z oddziałów integracyjnych.
§3
Traci moc Uchwała Nr 0150/XXVI/513/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 28 pa dziernika
2004 r. w sprawie odpłatno ci za przygotowanie posiłków w przedszkolach prowadzonych
przez Miasto Tychy obowi zuj cych w 2005 r.
§4
Wykonanie uchwały powierza si Prezydentowi Miasta.
§5
Uchwała wchodzi w ycie po upływie14 dni od opublikowania w Dzienniku Urz dowym
Województwa l skiego i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.
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Uzasadnienie:
(Uchwała Nr 0150/XL/

/05)

W zwi zku ze wzrostem kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach ulega zmianie
wysoko
opłaty zwi zanej z przygotowaniem posiłków. Bezpo redni wpływ na zmian
opłaty stałej ma wzrost kosztów zatrudnienia pracowników kuchni oraz wydatków
rzeczowych ponoszonych na wytworzenie posiłków.
W roku 2005 pobiera si opłat w wysoko ci 115 zł miesi cznie. Na rok 2006 przewiduje si
opłat w wysoko ci 120 zł.
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