
UCHWAŁA NR IX/93/2019
RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, a także warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez 

Miasto Tomaszów Lubelski

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 996, z późn. zm.), art. 52 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) - Rada 
Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Tomaszów Lubelski zapewniają bezpłatne nauczanie, 
wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Określa się wysokość opłat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Tomaszów 
Lubelski, za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do 
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym czas 
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki określony w § 1 w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę 
faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 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 ust. 1 nie pobiera się.

§ 4. 1. Na wniosek rodziców opłata, o której mowa w § 2 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 organiczenia wieku.

2. Dyrektor przedszkola udziela ulgi, o której mowa w ust. 1, po przedłożeniu przez rodzica/opiekuna 
prawnego dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z uprawnień wynikających z karty "Rodzina 
Trzy Plus".

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLII/381/2018 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 kwietnia 2018 roku 
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tomaszów Lubelski.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Mirosław Fus
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