
Projekt

UCHWAŁA Nr VIII / ..... 12019

RADY GMINY TARNOW OPOLSKI

z dnia}4 czerwca2}l9 r. r.

w przedmiocie zmiany uchwaĘ NR XLVI86912018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia
26 lipca 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat zakorzystanie z wychowania

przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski

Napodstawie art. 18 ust. żpkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj.Dz.U. z2019 r.,poz.506) orazart.52 ust. l pkt.l i ust.3 ustawy zdnia27 październlka2017
r. o finansowaniu zadń oświatowych ( tj. Dz.U. z201,7 r. poz.2203 zę zm.) Rada Gminy Tarnów
Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVII/369|20I8 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 |ipca 2018 roku
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych ptzez Gminę
Tarnów Opolski dokonuje się zmiany brzmienia ust.2 § 2 i nadaje mu nowe następujące
brzmienie:

,,2. Wysokość opłaty, o której mowawust. l, wynosi I złzakażdąrozpoczętą godzinę
faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole
podstawow ej or az innej formie wychowania przedszko lne go. "

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódźwa Opolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 września 2019 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy

Rudolf urban



uzasadnienie

Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dniaż7 paździemika}}l7 r. o finansowaniu zadń
oŚwiatowych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.), kompetencją Rady Gminy jest ustalenie
oPłat za Świadczenia udzielane przez przedszkole poza wymiarem 5 godzin dziennie,
realizowanych pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statucie
przedszkola.

W obecnej uchwale zapis odnośnie wysokości opłat brzmi,, Wysokość opłaty, o której mowa w
ust. 1, wynosi 1 zł zakużdąrozpoczętągodzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu."

Od 1 września 2019 r. ulega zmianie zapis ustawowy, który brzmi: Wysokość opłaty, o której
mowa w ust. 1, nie może być wyższa niZ 1 zł zakażdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu
dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie
wychowania przedszkolnego"

W związku zpovłyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.


