
Uchwała  nr 170/XXVIII/08.
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych 
przez Gminę Miasta Gostynina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 5  
w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  
z 2004 r. Nr 256, poz. 25 72 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i art. 5 ustawy z dnia 20  
lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  
(Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale nr 143/XXIII/08  Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 lipca 2008 r.  
w  sprawie  opłat  za  świadczenia  przedszkoli  prowadzonych  przez  Gminę  Miasta 
Gostynina § 1 ust 1 punkt 1 lit a i b otrzymują brzmienie:

„a) 160 zł dla dzieci zamieszkałych w obszarze Gminy Miasta Gostynina oraz 
dzieci  niepełnosprawnych niezależnie od miejsca zamieszkania,”

„b) 570 zł  dla dzieci,  których stałe  miejsce  zamieszkania  znajduje  się  poza 
obszarem Gminy Miasta Gostynina, z zastrzeżeniem ust. 2,”

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
i  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  z  mocą  od  dnia 
1 stycznia 2009 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

   Jolanta Syska-Szymczak



UZASADNIENIE
do uchwały nr 170/XXVII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2008 r

zmieniającej uchwałę nr 143/XXIII/08 w Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 lipca 
2008 r w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Miasta Gostynina

Niniejszy  projekt  uchwały  został  przygotowany  w  celu  urealnienia  opłat  
ponoszonych przez rodziców za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Miasta  Gostynina.  Wzrost  planowanych  kosztów  związanych  z  przygotowanymi  
podwyżkami  płac  nauczycieli,  wzrost  zatrudnienia  w  przedszkolach  oraz  wzrost  
kosztów przygotowywania posiłków spowodował konieczność podniesienia opłat za 
przedszkole,  tak  by  wzrost  kosztów  całkowitych  związanych  z  funkcjonowaniem 
przedszkoli nie spoczywał wyłącznie na budżecie miasta.

Planowany  całkowity  koszt   ponoszony  na  jedno  dziecko  w  2009  roku  
kształtuje  się  na  poziomie  570  zł.  Opłata  dla  dzieci,  których  stałe  miejsce  
zamieszkania znajduje się poza obszarem Gminy Miasta Gostynina stanowi 100% 
ponoszonych kosztów w przedszkolach. Oczywiście koszt ten może zostać zmniejszony  
dla poszczególnego dziecka w przypadku, gdy różnicę pomiędzy przeciętnym kosztem 
utrzymania  dziecka  w  przedszkolu  a  opłatą  ponoszoną  przez  rodziców  pokrywać 
będzie  gmina  właściwa  dla  miejsca  stałego  zamieszkania  dziecka,  na  podstawie  
zawartego z Gminą Miasta Gostynina porozumienia.

W przypadku dzieci zamieszkałych na terenie miasta Gostynina różnicę między  
całkowitym  kosztem  przedszkola  a  kwotą  wymienioną  w  §  1  ust  1  pkt  1  lit  a  
(tj. 160 zł) pokrywa ze środków własnych Gmina Miasta Gostynina. Na jedno dziecko 
zgodnie z planem budżetowym na 2009 r. w/w kwota wynosi 410 zł miesięcznie.


