
Uchwała  Nr XXX/256 /2014 

Rady Miejskiej w Pyzdrach                                                                                                                                                 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 

 

w sprawie określenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne gminy 

Pyzdry 

Na podstawie art.14 ust.5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze 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. 

1.Poza bezpłatnym czasem pobytu dziecka w przedszkolu, świadczenia i usługi realizowane 

są odpłatnie.                                                                                                                                     

2.Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi 1,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę 

zajęć pobytu dziecka w przedszkolu.   

§ 2. 

Traci moc Uchwała Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 marca 2011 r. w 

sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Pyzdry. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

             

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  

/-/Elżbieta Kłossowska 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw wprowadziła na mocy art. 1 pkt 4 lit. g, zmianę treści art.14 ust. 5 

ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. zapisem: „Rada Gminy: określa 

wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę: 

publicznym przedszkolu”. Jednocześnie art. 1 pkt 4 lit. h nowelizacji dodaje do art. 14 w/w 

ustawy pkt 5a, który mówi, że wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1 zł. za godzinę 

zajęć ponad 5 godzin podstawowych dziennie. W związku z wprowadzonymi zmianami 

zasadne jest uchylenie Uchwały Nr V/35/2011 r. Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 marca 

2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Pyzdry, w której wysokość opłaty za 1 godzinę zajęć ponad 5 godzin 

podstawowych dziennie wynosi 1,39 zł. W związku z powyższym podjęcie niniejszej 

uchwały jest zasadne. 

 

 

 

Burmistrz Pyzdr 

/-/ Krzysztof Strużyński 


