
Projekt

UCHWAŁA Nr XLVIV 12018

RADY GMINY TARNÓW OPOL§KI

zdnia26lipca2018 r. r.

w sPrawie okreŚlenia wysokości oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach
publicznych oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski

Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 52 ust. l i 2 ustawy z dnia ż7 paździerlika 20t7 r. o finansowaniu zadań
oŚwiatowych ( Dz. U. z20l7 r. poz.2203) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Śv'iadc,zenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Tarnów Opolski w zakresię
realizacji programu wychowania przedszkolnego, obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego,
o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięó dni
w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statucie przedszkola.

§ 2. l. Korrystanie z wychowania przedszkolnego w innym czasie niż opisanym w § l jest odpłatne dla dzieci
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą6 |at.
2. WysokoŚĆ opłaty, o której mowa w ust. l, wynosi 1 ń za każdą rozpoczętą godzinę ajęć pobytu dziecka
w przedszkolu,
3. OPłatY, o których mowa w ust, 2 wnoszone są przęz rodziców dzieci za dany miesiąc w terminie do dnia 20
miesiąca następnego.
4. W okresie wakacji w placówce, w której zgodnie zza§lięrdzonym arkuszemorganizacyjnym następuje przerwa
wakacyjna, opłaty nie pobiera się.

§ 3. 1. W Przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niżjedno dziecko z danej rodziny, to zajedno dziecko
Pobiera się opłatę, o której mowa w § 2 ust. 2, w pełrrej wysokości, za drugie dziecko 50%, a za ftŹecie i kolejne
dziecko nie pobiera się opłaty.
2.0bniżasięo50%opłatę,októĘmowaw§2ust.2wprrypadku,gdyzusługprzedszkolakorzystadzieckoz
rodziny, która korzysta ze Świadczeń z pomocy społecznej na podstawie art.36 pkt l lit. a i b ustawy z dnia 12
marca 2004 r . o pomocy społecznej (tj. Dz. IJ . z 2017 , poz. 17 69 ze zm.), tj. z zasiłku stałego i zasiłku okesowego
- w czasie ich pobierania.

§ 4. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 2 nie obejmuje kosźów wyfiienia.

§ 5. Z dniem wejścia w Ęcie niniejszej uchwĄ traci moc uchwała Nr XXV[V205l20t6 Rady Gminy Tarnów
OPolski z dnia 28 grudnia 2016 t. w sprawie okręślenia wysokości opłat za korzystanió z wychowania
Przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonychprzezGminę Tarnów opolski.

§ 6. Wykonanie uchwał powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upĘwie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego, zmocą obowiązującą od dnia l września 2018 r.

Przęwodniczący Rady Gminy Tarnów Opolski



uzasadnienie

Ustawa z dnia 27 pńdzienika 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U z 2017 r. poz, 2203), od 1

stycznia 2018 roku staje się nową podstawą do pobierania odpłatności za koruystanie z wychowania
Przedszkolnego poza czasem bezpłatnym określonym w uchwale przez otgan prowadzący- Czas ustawowy nie
niższy niż 5 godzin dziennie został wprowadzony do uchwały - jak w uprzednich latach - w wysokości 5 godzin
dziennie w godzinach określonych w statucie przedszkola. Pozostałe godziny zadeklarowane przez rodziców są
odpłatne w wysokości I zł za każdą godzinę zajęó. Dzieci 6- lętnie w związku z ich subwencjonowaniem nie
Ponoszą opłat za korzystanie z przedszkola. Uchwała określa równiez termin wnoszenia opłat oraz miżki w
odpłatności.


