
UCHWAŁA NR XXIV/160/04  
RADY MIEJSKIEJ w PODDĘBICACH 

 

z dnia 28 grudnia 2004 roku 
 

zmieniająca uchwałę Nr VI/67/99 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 26 kwietnia 
1999 roku w sprawie ustalenia opłat rodziców za pobyt dziecka w Publicznym Przed-

szkolu w Poddębicach 
 

Na podstawie art.18 ust. l pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-
dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) 
oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 
2004r Nr 256, poz.2572) Rada Miejska w Poddębicach uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W § l ust. l uchwały Nr VI/67/99 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 26 
kwietnia 1999 roku w sprawie ustalenia opłat rodziców za pobyt dziecka w Publicz-
nym Przedszkolu w Poddębicach sformułowanie „50zł. (słownie: pięćdziesiąt zło-
tych)” zastępuje się sformułowaniem (słownie: sześćdziesiąt złotych)”. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic. 
 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem l marca 2005 roku. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
Marek Gortat 

 
 
 

UCHWAŁA NR VI/67/99  
RADY MIEJSKIEJ w PODDĘBICACH 

Z DNIA  26 KWIETNIA 1999 
W SPRAWIE: USTALANIA OPŁAT RODZICÓW ZA POBYT DZIECK A w PUBLICZNYM 

PRZEDSZKOLU W PODDĘBICACH  
 
Na podstawie art. 6 i 14 ust. 5 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 
(tekst jedn. Dz. U. 67 z 1996r. poz. 329, Nr 106, poz. 496 z 1997r. Nr 141, poz. 943, z 
1998r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 18 ust. 2pkt. ustawy z dnia 8 
marca 1998r. o samorządzie terytorialnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 13 z 1996r. poz. 4, Nr 
58 poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132 poz. 662, z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 



679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 z 1998r., Nr 155 poz. 1014, 
Nr 162 poz. 1126) 
 

Rada Miejska w Poddębicach postanawia: 
 

§1 
 

1. Ustalić miesięczną opłatę stałą ponoszoną przez rodziców dzieci uczęszczają-
cych do Publicznego Przedszkola w Poddębicach zwanego dalej „Przedszko-
lem” na pokrycie części kosztów prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowaw-
czych i przygotowanie posiłków dla dzieci uczęszczających na zajęcia w wy-
miarze większym niż określony w podstawach programowych wychowania 
przedszkolnego w wysokości 50 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych). 

2. Opłata o której mowa w ust. l płatna jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie 
nieobecności dziecka w Przedszkolu. 

3. Opłaty  stałej  nie pobiera się w okresie  wakacji tj.  w miesiącach lipcu i  sierp-
niu od rodziców dzieci, które w tym czasie nie uczęszczają do Przedszkola. 

 
§2 
 

1. Oprócz opłaty określonej w § l rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola 
w Poddębicach są zobowiązani do ponoszenia kosztów wyżywienia stanowią-
cych równowartość surowców zużytych do przygotowania posiłków. 

2. Odpłatność za wyżywienie zmniejsza się proporcjonalnie w stosunku do dni 
nieobecności dziecka w placówce, pod warunkiem, że nieobecność trwa dłużej 
niż jeden dzień. 

 
§3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Poddębi-
cach. 
 

§4 
 
Uchwała  podlega ogłoszeniu  na  tablicy  ogłoszeń   Urzędu  Miejskiego  w  Poddębi-
cach i Publicznego Przedszkola w Poddębicach. 
 

§5 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem l maja 1999r. 


