
UCHWAŁA NR XLVIII/508/2014
RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 18 lipca 2014 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tomaszów Lubelski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 

W publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Tomaszów Lubelski nauczanie, wychowanie 
i opieka w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez właściwego ministra 
w odrębnych przepisach, realizowane jest bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie zgodnie z rozkładem 
godzin, określonym w statucie danego przedszkola.

§ 2. 

Świadczenia przedszkoli, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są 
odpłatne. Opłata za świadczenia opiekuńczo–wychowawcze udzielane przez przedszkola w czasie 
przekraczającym 5 godzin przeznaczonych na realizację programu wychowania przedszkolnego, obejmuje 
koszty opieki i zajęć dodatkowo wspierających rozwój dziecka, a w szczególności:

a) zajęcia rozwijające uzdolnienia,

b) zajęcia kształtujące twórcze postawy,

c) zajęcia inspirujące do poznawania i odkrywania siebie i świata,

d) zajęcia wyzwalające aktywność własną dziecka,

e) zajęcia umożliwiające relaksację i wyciszenie,

f) zajęcia wspierające indywidualne zainteresowania.

§ 3. 

1. Za każdą godzinę świadczeń opiekuńczo–wychowawczych, o których mowa w § 2 udzielanych w czasie 
godzin pracy przedszkola, ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

2. Wysokość opłaty podlega waloryzacji, przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika cen, towarów 
i usług konsumpcyjnych ogółem określanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 14 ust. 5b-5e 
ustawy o systemie oświaty.

3. Za dziecko niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez 
zespół orzekający działający przy publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, opłaty, o której mowa w § 2 nie pobiera się.

4. Na wniosek rodziców opłata, o której mowa w § 3 ust. 1 ulegnie zmniejszeniu o 30% w przypadku, gdy 
dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej, tj. rodziny zamieszkałej wspólnie na terenie Miasta Tomaszów 
Lubelski, składającej się z rodziców/rodzica lub opiekunów prawnych/opiekuna prawnego mających na 
utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia 
w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje a w przypadku osób niepełnosprawnych legitymujących się 
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności bez ograniczenia wieku.

5. Podstawą udzielenia ulgi, o której mowa w ust. 4 jest przedłożenie dyrektorowi do wglądu Karty 
„Rodzina Trzy Plus” lub złożenie oświadczenia potwierdzającego ilość członków rodziny.

6. Opłata, o której mowa w § 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia.
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§ 4. 

Zasady korzystania z usług przedszkola, w tym termin i zasady wnoszenia opłat, o których mowa 
w § 3 oraz zadeklarowaną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu określa umowa cywilnoprawna zawarta 
pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka przed lub z chwilą rozpoczęcia 
uczęszczania dziecka do przedszkola.

§ 5. 

Traci moc Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 28 kwietnia 2011 roku 
w sprawie ustalenia opłat za świadczenie przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tomaszów Lubelski.

§ 6. 

Uchyla się Uchwałę Nr XLVII/500/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 czerwca 2014 roku 
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tomaszów Lubelski.

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą 
od 01.09.2014 r.

 

 Przewodniczący Rady 
Miasta

Mirosław Fus
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