
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/227/2013 

RADY GMINY TOMICE 

z dnia 25 października 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tomice 

 Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Tomice uchwala, co 

następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XXVII/217/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia 

wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Tomice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 r. poz. 5312) wprowadza się zmianę polegającą na tym, że § 2 

otrzymuje brzmienie: 

„1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1 

pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę zajęć.  

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn stawki 

godzinowej, o której mowa w ust. 1, deklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka 

w przedszkolu ponad czas określony w § 1 oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.  

3. Opłata, o której mowa w ust. 2, podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu 

za każdy dzień nieobecności poprzez obniżenie lub zwrot opłaty w kolejnym miesiącu.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomice.  

§ 3.  

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2013 r.  

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Zygmunt Szymczak 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 listopada 2013 r.

Poz. 6307
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