Zarządzenie Nr 585/14
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 10 czerwca 2014 r.
w sprawie upoważnienia dyrektorów do przyznawania zniżki i zwolnienia z opłaty
za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z § 5 uchwały Nr XXIX/302/14 Rady Miejskiej
Kościana z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez
publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościan (Dz.
Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 903 ) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Upoważniam dyrektorów Samorządowych Przedszkoli nr 1, 2, 3, 4 w Kościanie do
realizacji zadania obejmującego przyznawanie zniżki lub zniżki i zwolnienia z opłaty za
świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola w przypadku odpłatnego korzystania ze
świadczeń dwojga i więcej dzieci z tej samej rodziny.
2. Imienny wykaz dyrektorów, którym udziela się upoważnienia, stanowi załącznik nr 1 do
zarządzenia.
3. Upoważnienie obowiązuje w latach szkolnych 2014/15 oraz 2015/16, tj. od 1 września
2014 roku do 31 sierpnia 2016 roku.
§ 2. W przypadku odpłatnego korzystania dwojga i więcej dzieci z tej samej rodziny ze
świadczeń realizowanych w przedszkolu i oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole
podstawowej zniżki i zwolnienia z opłat udziela dyrektor przedszkola.
§ 3. Ustala się wzór wniosku o przyznanie zniżki lub zniżki i zwolnienia z opłat za
korzystanie dwojga i więcej dzieci z tej samej rodziny ze świadczeń w czasie
przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, opieki i wychowania. Wzór wniosku stanowi
załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury
Fizycznej Urzędu Miejskiego Kościana.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta Kościana
/-/ Michał Jurga

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 585/14
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 10.06.2014r.

IMIENNY WYKAZ DYREKTORÓW, KTÓRYM UDZIELA SIĘ UPOWAŻNIENIA
DO PRZYZNAWANIA RODZICOM ZNIŻKI LUB ZNIŻKI I ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA KORZYSTANIE PRZEZ DZIECI
Z ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH

1.

IZABELA HOFFMANN

– Samorządowe Przedszkole nr 1 im. W. Chotomskiej w Kościanie

2.

BEATA ZIELONKA

– Samorządowe Przedszkole nr 2 w Kościanie

3.

ALEKSANDRA BARTKOWIAK

– Samorządowe Przedszkole nr 3 w Kościanie

4.

HENRYKA FRĄCKOWIAK

– Samorządowe Przedszkole nr 4 Misia Uszatka w Kościanie

Burmistrz
Miasta Kościana
/-/ Michał Jurga

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 585/14
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 10.06.2014 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE ZNIŻKI LUB ZNIŻKI I ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA KORZYSTANIE PRZEZ DZIECI
Z ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH

……………………………………………………..
imiona i nazwisko rodzica/rodziców

………………………………………………
miejscowość i data

……………………………………………………..
adres zamieszkania

…………………………………………………….
ulica i nr mieszkania

Lp.

1.

Imię, nazwisko
i PESEL dziecka

Miejsce
korzystania
z odpłatnych
świadczeń

2.

3.

Liczba godzin pobytu
dziecka
w przedszkolu/oddziale
przedszkolnym
(powyżej 5. godzin)
4.

Zniżka
w opłacie

Zwolnienie
z opłaty

5.

6.

………………………………………………………………
podpis rodzica/ rodziców

OBJAŚNIENIE:
1. W kolumnach 5. i 6. należy wpisać odpowiednio „TAK” lub „NIE”

DECYZJA DYREKTORA

…………………………………………………………
(pieczątka przedszkola)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………
miejscowość i data

…………………………………………………………
imienna pieczątka dyrektora i podpis

