Uchwała Nr LIV/254/2009
Rady Gminy Pacanów
z dnia 09 grudnia 2009 r.

w sprawie: zasad i trybu korzystania z samorządowych przedszkoli prowadzonych przez Gminę   
Pacanów

             Na   podstawie   art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 5a ust 2 pkt 1, art. 6 pkt 1, art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.
Przedszkola samorządowe, zwane dalej przedszkolami, są jednostkami budżetowymi Gminy Pacanów.

§ 2.
Zapisy do przedszkoli przyjmuje dyrektor placówki i dokonywane są do 30 kwietnia każdego roku.
Dopuszcza się możliwość zapisów w innym terminie w miarę wolnych miejsc.

§ 3.
Dzienny czas pracy określa statut przedszkola.
Ustala się czas zajęć wychowawczo-dydaktycznych przeznaczonych na realizację minimum programowego na pięć godzin dziennie.
Zajęcia odbywają się w godzinach od 800 do 1300 , a  klasy "0" również w godzinach popołudniowych.

§ 4.
Korzystanie z przedszkoli ma charakter odpłatny. Opłata ustalona jest wg zasad określonych w §: 5,6,11.
                                                                   
§ 5.
Rodzice (opiekunowie) dziecka uczęszczającego do przedszkoli zobowiązani są do comiesięcznej, stałej opłaty:
- Przedszkole Pacanów – 25,00 zł., -Przedszkole Wójcza    – 25,00 zł.
   
 § 6.
Rodzice (opiekunowie) ponoszą opłatę za wyżywienie dziecka w przedszkolu, kalkulowaną w każdej placówce odrębnie (wysokość opłaty – ilość dni roboczych w miesiącu x stawka żywieniowa dzienna) .
Wysokość stawki żywieniowej ustalona jest wspólnie z rodzicami.

§ 7.
Opłaty ponoszone przez rodziców dokonywane będą do 10-go każdego miesiąca za dany miesiąc.
Opłata, o której mowa w § 5 nie podlega zwrotowi.
Opłata, o której mowa w § 6 podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka wg zasady: stawka żywieniowa dzienna pomnożona przez ilość dni nieobecności dziecka w przedszkolu. Zasadę tą stosuje się w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przez 3 kolejne dni.

§ 8.
Środki finansowe uzyskiwane z wprowadzonych opłat przeznaczone będą na:
1)	Opłata stała przeznaczona będzie na pokrycie kosztów utrzymania bloku żywieniowego,  częściowe pokrycie kosztów związanych z eksploatacją budynku i urządzeń przedszkola ( remonty, konserwacje, usuwanie awarii, opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, wodę, ścieki, zakup sprzęty kuchennego, naczyń do sporządzania i podawania posiłków )  oraz na doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne, zabawki. 
2)	Opłata za wyżywienie przeznaczana będzie na zakup produktów wykorzystywanych do przygotowania danego posiłku dla dziecka w przedszkolu sporządzającym posiłki.

§ 9.
Pozostałe koszty utrzymania i prowadzenia przedszkoli poniesie Gmina z budżetu gminy.

§ 10.
Ponoszenie nakładów finansowych z budżetu gminy w części przekraczającej zakres ustawowy obowiązków gminy wynika z intencji zapewnienia przez Gminę osłony socjalnej rodzin.

§ 11.
Inne sfery działalności przedszkola, np. rytmika, nauka języków obcych organizuje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców dzieci uczęszczających do placówki, pod warunkiem pełnego pokrycia przez nich kosztów.
                                                  
§ 12.
Traci moc Uchwała Nr 91/99 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 listopada 1999 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z samorządowych przedszkoli w Gminie Pacanów
                                                    
§ 13.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów. 
                                                   
§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Nowicki










Uzasadnienie  do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LIV/254/09  z dnia 09 grudnia 2009 roku.
 W projekcie niniejszej uchwały nastąpiła zmiana stawki opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu, na wniosek Pani Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Pacanowie.
Opłata w kwocie 15,00 zł  Przedszkole Pacanów, oraz 12,50 zł Przedszkole w Wójczy
była ustalona  Uchwałą Nr 91/99 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 listopada 1999 roku.
W związku ze znaczącym wzrostem cen w latach 1999- 2009 uznaje się za zasadne przychylenie się do wniosku Pani Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Pacanowie i ustalenie stawki miesięcznej opłaty stałej w kwocie 25,00 zł dla Przedszkola Pacanów i Przedszkola Wójcza.


