
 

 

UCHWAŁA NR L/551/2018 

RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE 

z dnia 22 marca 2018 roku 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1875 z późn. zm.1)), art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.2)) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Miejska 

w Tarnowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  Przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Tarnowa zwane dalej 

"przedszkolem", zapewniają uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin 

dziennie. 

§ 2. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa 

w § 1, ustala się opłatę w wysokości  1.00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) za godzinę zajęć. 

§ 3. 1. W przypadku, gdy do danego przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, 

opłata za drugie dziecko wynosi 70%, a za każde kolejne 50% opłaty, o której mowa w § 2. 

2. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie 

o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych, opłata wynosi 50% opłaty, 

o której mowa w § 2. 

3. Dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny opłata za każde dziecko w przedszkolu wynosi 50% opłaty, 

o której mowa w § 2. 

4. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1-3 nie łączą się. 

§ 4.  Z odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego zwolnieni są rodzice dzieci 

przebywających w przedszkolu zorganizowanym w podmiocie leczniczym. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIII/332/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową 

(Dz.Urz.Woj. Małop. z 2017 r., poz. 451).  

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2232 i z 2018 r. poz. 130. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r.,  poz. 59, 949 i 2203. 
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 

w życie 14 dni od ogłoszenia. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie 

Ryszard Pagacz 
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