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Poz. 3937
UCHWAŁA NR XVII/126/2012
RADY MIASTA JORDANOWA
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/40/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 maja 2011r. w sprawie
ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Jordanów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 i 6 w związku
z art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.) - Rada Miasta Jordanowa uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VI/40/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 maja 2011 r., w sprawie ustalenia opłat
za pobyt dziecka w Miejskim Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Jordanów dokonuje się zmiany
zapisu w § 2 ust.1, który otrzymuje brzmienie:
„1. Za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasto Jordanów w czasie wykraczającym poza
czas określony w § 1 ustala się opłatę za jedną godzinę świadczenia, o którym mowa § 2 ust. 2
w wysokości 0,11% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz.1679 z późn. zm.),
ogłoszonego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na dany rok kalendarzowy. Opłatę pobiera
się za każdą rozpoczętą godzinę.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jordanowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2012 r.
Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Maria Pudo

