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UCHWAŁA NR VIII/76//2019
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 31 lipca 2019 roku
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolu publicznym i oddziałach
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tymbark oraz
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i warunków zwolnienia
z tych opłat.
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tymbark oraz wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego i warunków zwolnienia z tych opłat.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506), art. 13 ust.1 pkt 2 i ust. 5, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1148) 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 Gminy
Tymbark uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Gmina Tymbark zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w prowadzonym przedszkolu
publicznym i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w wymiarze 5 godzin
dziennie.
2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę określa dyrektor
danej placówki.
§ 2. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar godzin określony
w § 1, przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) za każdą rozpoczętą
godzinę zajęć.
2. Opłata, o której mowa w ust.1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.
3. Opłata, o której mowa w ust.1 podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 52 ust. 4 - 6 ustawy
z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U
z 2017 r. poz. 2203).
§ 3. Wysokość miesięcznej opłaty ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały i liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej ponad 5 godzin dziennie oraz liczby dni pobytu dziecka odpowiednio w przedszkolu lub
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
§ 4. 1. Z opłat, o których mowa w § 2 ust. 1 zwalnia się rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji
materialnej w wyniku następujących zdarzeń:
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1) śmierci jednego lub obojga rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, wspólnie zamieszkujących
i gospodarujących,
2) nieuleczalnej lub ciężkiej, długotrwałej choroby jednego lub obojga rodziców (opiekunów prawnych)
dziecka, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących,
3) ciężkiego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu jednego lub obojga rodziców (opiekunów
prawnych) dziecka, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących,
4) pożaru,
5) klęski żywiołowej lub ekologicznej, której skutki dotknęły rodzinę
6) rodziców (opiekunów prawnych) dziecka uczęszczającego do przedszkola,
o potrzebie kształcenia specjalnego.

posiadającego orzeczenie

2. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 udziela dyrektor przedszkola w oparciu o dokumenty potwierdzające
prawo do zwolnienia przedstawione przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka ubiegających się
o zwolnienie.
3. Zwolnień o których mowa w ust. 1 udziela się w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych określonych
w ust. 1 w punktach 1-5 na czas 12 miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego, a w przypadku określonym
w ust. 1 pkt 6 na czas na jaki orzeczenie zostało wydane.
§ 5. Ustala się ulgę w wysokości 10 % od opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 dla drugiego
i każdego następnego dziecka z rodziny uczęszczającego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego na
terenie Gminy Tymbark.
§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXIX/223/2018 Rady Gminy
Tymbark z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dzieci
w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Tymbark oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz
Uchwała Rady Gminy Tymbark Nr XI/71/2011 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zwolnień
z ponoszenia opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tymbark, wykraczające poza
podstawę programową.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tymbark.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą od dnia 1 września 2019 roku.
Przewodniczący Rady
Stanisława Urbańska

