
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/596/2016 

RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia 

udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowo Podgórne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5, 5a – 5i ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

 o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.1943), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Tranowo 

Podgórne, 

2) rodziców – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów, 

3) wielodzietna rodzina – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. 

§ 2. 1. W przedszkolach publicznych prowadzonych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne zapewnia się 

bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie od godziny 8.00  do godz. 13:00. 

2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę podczas całego pobytu dziecka w przedszkolu zapewnia się 

wszystkim dzieciom powyżej lat 5. 

3. Poza czasem wymienionym w ust. 1 świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie. 

4. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć pobytu dziecka  

w przedszkolu. 

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

godzinowej, o której mowa w ust. 3, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w ust. 

1 wskazanej przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu. 

§ 3. 1. Wysokość opłaty, o której mowa w § 2 ust. 3, ulega obniżeniu o 50% w przypadku, gdy ze 

świadczeń przedszkola korzysta: 

1) dziecko z rodziny, na które został przyznany zasiłek rodzinny na podstawie przepisów ustawy z dnia  

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.), 

2) pierwsze dziecko z w wielodzietnej rodziny, 

3) drugie dziecko w rodzinie, w której jest dwoje dzieci i dzieci korzystają  z  usług przedszkola 

prowadzonego przez Gminę Tarnowo Podgórne. 

2. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 2 ust. 3 w przypadku gdy ze świadczeń przedszkola korzysta: 

1) dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o   niepełnosprawności, 
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2) drugie  i kolejne dzieci z wielodzietnej rodziny. 

3. Rodzic ubiegający się o skorzystanie z ulgi określonej w § 3 zobowiązany jest przedstawić w formie 

oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia. 

4. Pobieranie opłat można okresowo zawiesić, maksymalnie na trzy miesiące od momentu zgłoszenia, 

 w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych takie działanie uzasadniających. 

5. Zwolnienia rodziców z całości lub części opłat za korzystanie przez dziecko z usług przedszkola,  

o których mowa w § 2, dokonuje Wójt Gminy lub z jego upoważnienia dyrektor przedszkola. 

§ 4. Traci moc uchwała Gminy Tarnowo Podgórne Nr LXXI/930/2014 z dnia 23 września 2014 r. 

w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane 

przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowo Podgórne. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2017r.   

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

(-) Grzegorz Leonhard 
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