
Uchwała nr V - 43 / 03
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 10 marca 2003 roku

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  czasu  realizacji  podstaw  programowych 
wychowania przedszkolnego oraz odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola 
publiczne

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, 
poz.1806) oraz 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 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 
162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz.239, Nr 48, poz.550, Nr 104, poz.1104 i Nr 122, poz.1320, z 
2001 r. Nr 111, poz.1194 i Nr 144, poz.1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz.362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz.1185 i 
Nr 200, poz.1683) 

Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje: 

§ 1.

W uchwale Nr XVI-139/2000 r  z dnia 30 marca 2000 r.  w sprawie ustalenia 
czasu  realizacji  podstaw  programowych  wychowania  przedszkolnego  oraz 
odpłatności  za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne,  zmienionej 
uchwałami:
Nr XXVI-217/01 z dnia 21 czerwca 2001 r.  oraz Nr XXXI-260/02 z dnia 21 
marca 2002 r. 
wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. Ustala się odpłatność za świadczenia dodatkowe prowadzone przez 
przedszkola w wysokości:

a) 30 złotych miesięcznie za pobyt dziecka w przedszkolu trwający 
do 6 godzin dziennie

b) 36 złotych miesięcznie za pobyt dziecka w przedszkolu trwający
do 9 godzin dziennie”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 maja 2003 roku.


