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UCHWAŁA NR XXXII/166/2016
RADY GMINY W TARŁOWIE
z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Tarłowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.
poz. 446) oraz art. 14 ust. 5 pkt. 1 lit. a. i ust. 5a z dnia 7 września 1990r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2016
poz. 1943 z póź. zm.) Rada Gminy w Tarłowie uchwala co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Przedszkolu - należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole prowadzone przez Gminę Tarłów
2) Podstawie programowej - należy przez to rozumieć podstawę programową wychowania przedszkolnego
określoną na podstawie odrębnych przepisów, realizowaną obowiązkowo i bezpłatnie.
§ 2. 1) Usługi świadczone przez Publiczne Przedszkole prowadzone jest przez Gminę Tarłów w zakresie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są bezpłatnie w wymiarze sześciu godzin
dziennie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych w statucie przedszkola.
2) Świadczenia przedszkola przekraczające 6 godzinną podstawę programową są odpłatne i obejmują koszty
opieki i zajęć wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:
a) działań opiekuńczych dostosowanych do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniających mu
bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem,
b) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój fizyczny oraz umożliwiające dziecku właściwy rozwój
emocjonalny i społeczny,
c) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego zabaw na świeżym powietrzu, na terenie
przedszkolnego placu zabaw,
d) działań polegających na przygotowaniu dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych
konkursach i imprezach artystycznych oraz okolicznościowych.
3) Opłata za jedną godzinę świadczeń o których mowa w § 2 pkt. 2 wynosi 1,00 zł.
4) Opłaty, o których mowa w § 2 pkt. 2 należy wnosić na rachunek bankowy Publicznego Przedszkola
w Tarłowie, do ostatniego dnia każdego miesiąca.
5) W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu wysokość opłaty, o której mowa w pkt. 3 podlega
odliczeniu w następnym miesiącu proporcjonalnie za każdą godzinę nieobecności pod warunkiem, że
rodzic (opiekun prawny) zgłosi nieobecność dziecka z jednodniowym wyprzedzeniem.
§ 3. Szczegółowy zakres świadczeń udzielony przez przedszkole na rzecz dziecka oraz zasady wnoszenia
odpłatności określi umowa cywilnoprawna pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (prawnymi
opiekunami) dziecka.
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§ 4. 1) Opłata, o której mowa w § 2 pkt. 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć
dodatkowych prowadzonych na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) dzieci przez inne niż przedszkola
podmioty.
2) Wysokość opłat za korzystanie z wyżywieniem ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem
prowadzącym przedszkole zgodnie z art. 67a ustawy o systemie oświaty.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarłów.
§ 6. Traci moc uchwała nr XLI/ 245/ 13 z dnia 19.09.2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za
świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Tarłowie.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz poprzez
rozplakatowanie w miejscach publicznych i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017r.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Janusz Giez

