
UCHWAŁA NR XXVI/160/2017
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW

z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Przedszkolu 
w Kiełczygłowie z filią w Chorzewie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kiełczygłów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. 
poz. 1875) art. 14 ust. 6  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943, 
poz. 1954, poz. 1985, poz. 2169, z 2017r. poz. 60, poz. 949, poz. 1010,  poz. 1292) oraz art. 106 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59, poz. 949) Rada Gminy Kiełczygłów uchwala, 
co następuje:

§ 1. 1.  Świadczenia publicznego przedszkola z filią prowadzonych przez Gminę Kiełczygłów, 
wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne.

2. Świadczeniem, o którym mowa w ust. 1 jest, wyżywienie w części odpowiadającej kosztom produktów 
żywieniowych wykorzystanych do przygotowania posiłków (zwanych „stawką żywieniową”).

§ 2. 1. Wysokość stawki żywieniowej, o której mowa w § 1. ust. 2, ustala dyrektor przedszkola 
w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie sporządzonej kalkulacji kosztów uwzględniającej 
normy żywieniowe.

2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu stawka żywieniowa w miesiącu następującym po 
miesiącu, w którym dziecko było nieobecne podlega zmniejszeniuza każdy dzień absencji dziecka w miesiącu 
poprzednim.

3. Wysokość opłaty za każdy dzień absencji dziecka wylicza się dzieląc opłatę miesięczną, przez liczbę dni 
roboczych w danym miesiącu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego, z mocą od 1 grudnia 2017r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Swędrak
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Uzasadnienie

Projekt uchwały związany jest ze złożonym wnioskiem przez Dyrektora Przedszkola uzasadnionym
dużym wzrostem cen kupowanych artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków dla
dzieci. Mając powyższe na uwadze a także to, iż poprzednia stawka żywieniowa nie była zmieniana od
grudnia 2012r.
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