
Uzasadnienie 

do projektu uchwały 

Rady Miejskiej Trzcianki 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola 

na terenie gminy Trzcianka 

 

Znowelizowana w dniu 12 czerwca 2013 r. ustawa o systemie oświaty od dnia  

1 września 2013 r. zawiera nową redakcję art. 14 ust. 5 oraz dodany ust. 5a.  

Zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami rada gminy określa wysokość 

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę 

publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar zajęć zapewniający 

bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. 

Ponadto wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za każdą dodatkową godzinę 

zajęć, ponad minimalne 5 bezpłatnych godzin. 

Głównym celem MEN zmieniającym przepisy dotyczące funkcjonowania 

przedszkoli jest zniesienie barier, szczególnie ekonomicznych w upowszechnianiu 

wychowania przedszkolnego. Dlatego też, wprowadzono od 1 września 2013 r. 

ograniczenie opłat pobieranych przez gminę od rodziców.  

Uchwały rad gmin podjęte na podstawie art. 14 ust. 5 w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują moc do 

dnia 31 sierpnia 2014 r., z tym że w przypadku gdy ustalona w nich wysokość opłaty 

przekracza 1 zł za godzinę zajęć, opłata ta od dnia 1 września 2013 r. wynosi 1 zł. 

Taka sytuacja ma miejsce w gminie Trzcianka. Zgodnie z podjętą uchwałą 

Rady Miejskiej Trzcianki w gminie Trzcianka opłata za czas przekraczający  

5 bezpłatnych godzin wynosi 2 zł. W związku z powyższym, pomimo utrzymania w 

mocy przez ustawodawcę uchwały rady, od dnia 1 września 2013 r. w przedszkolach 

publicznych prowadzonych przez gminę Trzcianka jest pobierana opłata w wysokości 

1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.  

Zgodnie z dyspozycją ustawodawcy, przedstawiam projekt uchwały 

przygotowany na podstawie nowych, obowiązujących od dnia 13 czerwca 2013 r. 

przepisów i proponuję ustalenie w uchwale maksymalnej stawki opłaty w wysokości  

1 zł i utrzymanie zwolnienia z opłaty w wysokości 50% na drugie i każde kolejne 

dziecko z tej samej rodziny uczęszczające jednocześnie do przedszkola publicznego 

prowadzonego przez gminę Trzcianka. 

 

 


