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UCHWAŁA NR 0150/XXVI/
/2008
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto
Tychy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 2 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), w związku
z art. 5 ust. 5 i 7, art. 6 pkt 1 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta,
po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych
Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
Ustala się następujące opłaty za świadczenia przedszkoli wykraczające poza realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego:
1) opłatę obejmującą koszty przygotowywania posiłków i ich wydawania zwaną dalej „opłatą”,
2) opłatę obejmującą koszty produktów żywnościowych wykorzystywanych do przygotowania
posiłków, zwaną dalej „stawką żywieniową”.
§2
1. Wysokość opłaty, o której mowa w § 1 pkt 1 ustala się w wysokości 140 zł miesięcznie za
1 dziecko, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku, gdy do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tychy uczęszcza dwoje lub więcej
dzieci z jednej rodziny, na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) skierowany do
dyrektora przedszkola, opłata określona w § 2 ust. 1 za drugie i każde następne dziecko wynosi
50% opłaty uiszczonej za pierwsze dziecko.
3. Opłatę wnosi się miesięcznie z góry do dnia 12 danego miesiąca.
4. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodziców (opiekunów prawnych) z obowiązku
uiszczenia opłaty w pełnej wysokości za bieżący miesiąc.
5. Zwolnieniu z opłaty podlegają:
1) dzieci z rodzin zakwalifikowanych do pomocy finansowej przyznawanej przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej, w okresie na jaki pomoc została przyznana (na podstawie
decyzji lub zaświadczenia wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
2) dzieci z rodzin zastępczych,
3) dzieci z Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach,
4) dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
§3
1. Wysokość stawki żywieniowej, o której mowa w § 1 pkt 2, ustala dyrektor przedszkola
w porozumieniu z Radą Rodziców, na podstawie sporządzonej kalkulacji uwzględniającej normy
żywieniowe stosowne do wieku dziecka, rodzaj i liczbę posiłków oraz poziom cen produktów
żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków.
2. Opłatę zwaną stawką żywieniową wnosi się miesięcznie do 12 dnia danego miesiąca.
3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu stawka żywieniowa za dany miesiąc podlega
zmniejszeniu za każdy dzień absencji dziecka w miesiącu poprzednim.
4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy stawka żywieniowa podlega zwrotowi za
każdy dzień absencji dziecka.
§4
Traci moc uchwała Rady Miasta nr 0150/XIII/262/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia
odpłatności za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tychy.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.
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§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Data wygenerowania dokumentu: 2022-08-08 6:00:53

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=9315

Uzasadnienie:
(Uchwała Nr 0150/XXVI/

/2008

Zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty niniejsza uchwała
aktualizuje wysokość opłaty pobieranej przez przedszkola obejmującej koszty przygotowania posiłków tj.
m.in. koszty zatrudnienia personelu kuchni i pomocy nauczyciela, mediów oraz bieżącego
funkcjonowania kuchni przedszkolnej. Zwiększenie przedmiotowej opłaty o 10 zł wynika ze wzrostu
kosztów ponoszonych przez miasto na utrzymanie przedszkoli publicznych. Zachowuje się dotychczas
stosowane zwolnienia z opłaty za przedszkole. Uwzględniając postulaty rodziców zgłaszających trudności
z dotrzymaniem terminu płatności wyznaczonego na 10 dzień miesiąca, ustala się termin wnoszenia
przedmiotowych opłat na 12 dzień miesiąca.
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