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UCHWAŁA NR XXVIII/205/2016
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, poz.1954 i poz. 1985) uchwala się, co następuje:
§ 1. W przedszkolach publicznych oraz oddziałach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów
Opolski zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, w wymiarze 5 godzin dziennie przeznaczonym
na realizację podstawy programowej.
§ 2. Wysokość opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie
wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5.
§ 3. Opłata, o której mowa w § 2, podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.
§ 4. W sytuacji, gdy do przedszkola uczęszcza jednocześnie dwoje dzieci z jednej rodziny opłatę, o której
mowa w § 2, obniża się za drugie dziecko o 50%.
§ 5. Obniża się o 50% opłatę, o której mowa w § 2, za każde dziecko z rodziny, która korzysta ze świadczeń
pomocy społecznej na podstawie art. 36 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. ustawy o pomocy
społecznej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 930, 1583).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.
§ 7. Traci moc uchwała nr XLI/281/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z 17 marca 2014 r. w sprawie określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r. poz. 846).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
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