
UCHWAŁA NR XXXIII/192/2013
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 3 października 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17 marca 2011 r. 
w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego 
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę i Miasto Stawiszyn.

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

§ 1

W Uchwale Nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie opłat 
za  świadczenia  przekraczające  podstawę  programową  wychowania  przedszkolnego 
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę i Miasto Stawiszyn § 3 ust. 1 otrzymuje 
brzmienie:
„Ustala się opłatę za jedną godzinę świadczeń, o których mowa w § 2 w wysokości 1 zł za każdą 
rozpoczętą godzinę świadczenia”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.

§ 3
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIII/192/2013

Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 3 października 2013 r.

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z  
2004 r. Nr256, poz. 2572 z późn. zm.) organ prowadzący przedszkola ustala wysokość opłat za 
świadczenia przekraczające bezpłatną podstawę programową. Rada Miejska w Stawiszynie uchwałą 
Nr  VI/34/2011  z  dnia  17  marca  2011  r.  ustaliła  wysokość  tej  opłaty  na  poziomie  0,13% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie opłata ta wynosi 2,08 zł. 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r.  o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013 r, poz. 827), która weszła w życie z dniem 1 września 2013 
r.  opłata  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego  w  czasie  przekraczającym  podstawę 
programową nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć. 
Zgodnie  z  przepisami  przejściowymi  ww.  ustawy  uchwały  gminnych  rad  w  sprawie  opłat  za 
przedszkola podjęte przed dniem jej wejścia w życie zachowują moc obowiązująca nie dłużej niż do 
dnia 31 sierpnia 2014 r. z zastrzeżeniem jednak, że wszystkie ustalone w nich opłaty wyższe niż 
1 zł za godzinę ponadprogramowych zajęć zostają zredukowane z mocy prawa do 1 zł. 
Oznacza to, że:

1) rady gminy mają czas do 31 sierpnia 2014 r. na zmianę dot. uchwał w sprawie opłat za 
przedszkole

2) w okresie od 1 września 2013 r. do momentu podjęcia stosownych zmian przez radę gminy 
opłata za przedszkole z mocy ustawy wyn. 1 zł za każda godzinę przekraczającą podstawę 
programową.

Ustawodawca zobowiązał organy prowadzące do obniżenia opłat za przedszkola w związku 
z tym, że od 1 września 2013 r. została wprowadzona dotacja celowa dla gmin na prowadzenie 
przedszkoli.  W okresie  wrzesień-grudzień 2013 r.  dotacja  to  wyniesie  414 zł  na każde dziecko 
przyjęta do przedszkola, a w roku 2014 r. będzie to kwota 1 242 zł


