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Rady Miejskiej w Sztumie'

eeg&q
z dnia49'{l9f-@eJo.
w sprawie: ustalenia odptatnodci za Swiadczenia prowadzonycln ptzez gming pzedszkoli
publicznych na terenie Miasta i Gminy Sztum

Na podstawie art. 5 ust. 5 i art. 14 ust 5 ustaw]' z dnta 7 -.;rze6nta 1991 roku
o systemie o6rviaty (tj. Dz. rJ. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmtanami) w zwi4zku z art. 18
ust.2 pkt. 15 ustar'"yz dnta B marca 1990 roku o samorz4dziegminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku
Nr 142 poz. 1591 ze zmtanamt)Rada Miejska w Sztumie uchwala co nastgpuje:

s1

Wprowadza sig nastEpuj4ce oplaty za Swradczeniaprowadzonych przcz gming przedszkoli
publicznych dla dzieci przebywaj+cychw plac6wce powyzej 5 godzin dziennie:
1) rv Publicznym Przedszkolu z Oddzia\.ami Integracyjnymr Nr 1 im. I{ubusia Puchatka
w Sztumie- 100,00zl miesigcznie,
2) Zespole Szk6trPubLicznymPrzedszkoluw Czerninic- 95,00 zl.
\ 2
Zrvolnienie z odplatn<>6ciza dany miesi4c moze nast4pi6 na pisemnv wniosek
rv przi'padku ciaglej nieobecno6cidziecka co najmnie) przez okres 1 mresi4ca.

todzictiu'

s3

\Xlvkonanieuchwaly porvierza si€ llutmrstrzowi Miasta i Gminy Sztum.

$4
Uchrvala rvchodzi w zycie po upll.wie 1.4 dnt od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdorvl'm
Wojew6dztrva Pomotskiego z moc4 obowi4zuj4ca od dnia 1 srycznia2009 roku.

\s
Traci moc Uchwala *t,11r/103/07 Rady Miejskiej w Szrumie z dnta 15 listopada 2007 roku
w sprawie ustalenia odplatno6ci za 6r.viadczeniaprowadzonvch przez gming przedszkoii
pubhcznych na terenic lv{iastai Gmrny Sztum.
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IJzasadnienie:
ZwiEkszenrestawek optaty za iwtadczeniaprowadzonycltprzez gmtn€ przedszkoli podyktowanc
jest wztostem koszt6w vtrzymanT^.
z\.
W 2001 roku na vftzyrr'aile przedszkoli poniesione zosta\ywydatki w wysokoSci 1,.71,9.628,00
rodzic6w
w
kosztach
z
opLaty
statrej
w
2007
roku
z\
Udziat
wyruosly
178.580,00
Wpll*y
uftzymania przedszkoli w 2007 toku w1'fifsl 10,38 %0.
Przewidl'wane wy'datki n^ utrzyma:nieprzedszkoLiw 2008 roku wynosz4 1,.785.540,00
zl. Wpl1"w1.
o/o
z op\afi stalej przewiduje sig w wysoko5ci 193.150,00zl co stanowi L0,B2 og6lnych wl.datk6w.
W zwi4zku z Vm, ze przewrd)'.wanekoszq' uftzymania ptzedszkoli w roku 2008 rosnq o 3,8 o/o
rv stosunku do roku 2007, a udzta\ rodzic6rv w kosztach stanowi 10,82 o/oproponuje siq rvzrost
oplaq' staNejo 1.0zl.

2007 rok
I{oszty
ulirzymanTa
przcdszkoli

Wplatv rodzicow
IJdzral rodzic6w w
kosztach atrzyrnania
przedszkoli

Pzewidywane
wvkonanie 2008 rok

Plan na 2009 tokptzy
wztodcie stawki o 10 zL

r.719.628,00

1.785.540,00

1.992.409,00

178.580,00

193.150,00

221.375,00

10,38o/o

10,82 0/o

1.1.,10
1/o

Planowane rwdatki na utrzymanie przedszkoli w 2009roku wynosz4I.992.409,00
zl. Wpll'rw
o/oogrilnr,ch
z oplaq stale) zaplanowane zostaly w w1,-sokodci221,.375,00
zl, co stanorvi11,1,1,
wl'datkow.

