
Zarządzenie Nr 958(6)14

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 13 stycznia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę 

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały 

Rady Miasta Piły w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Piła

Na podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz.  594 ze zm) oraz § 1 pkt  2 załącznika do Uchwały 

Nr VII/62/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia trybu 

powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego Miasta Piły, Prezydent Miasta Piły zarządza, co następuje:

§ 1.1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w celu wyrażenia opinii przez 

Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu 

Uchwały Rady Miasta Piły  w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła

2. Projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Piła, będący przedmiotem konsultacji, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 17 stycznia 2014 r.

2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 31 stycznia 2014 r.

§  3.  Nieprzedstawienie  opinii  w  wyznaczonym  terminie  konsultacji  jest 

równoznaczne z rezygnacją z prawa jej wyrażenia.

§ 4. W celu przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę 



Działalności  Pożytku  Publicznego  Miasta  Piły,  zostanie  przekazany  Radzie  projekt 

uchwały, o którym mowa w § 1.1. zarządzenia w wersji papierowej i elektronicznej.

§  5.  Komórką  organizacyjną  Urzędu  Miasta  Piły  odpowiedzialną 

za przygotowanie  i  przeprowadzenie  konsultacji  jest  Wydział  Oświaty,  Kultury 

i Sportu.

§  6.  Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Dyrektorowi  Wydziału  Oświaty, 

Kultury i Sportu.

§  7.  Zarządzenie  obowiązuje  z  dniem  podjęcia  i  podlega  zamieszczeniu 

w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Piły.

PREZYDENT MIASTA PIŁY
/-/ Piotr Głowski



Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 958(6)14

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 13 stycznia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę 

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały 

Rady Miasta Piły w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Piła

W związku  z  art.  30  ust.  1  ustawy z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie 

gminnym  (Dz.U.  z 2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  ze  zm)  oraz  §  1  pkt  2  załącznika 

do Uchwały Nr VII/62/11 Rady Miasta  Piły z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie 

określenia  trybu powoływania członków oraz organizacji  i  trybu działania  Gminnej 

Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  Miasta  Piły,  który  nakłada  obowiązek 

przeprowadzenia  konsultacji  i  wyrażenia  opinii  organizacji  pozarządowych, 

w przedmiocie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań 

publicznych, uważam, iż podjęcie zarządzenia jest uzasadnione.



Załącznik do Zarządzenia Nr 958(6)14

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 13 stycznia 2014 r.

PROJEKT 

 Uchwała  Nr …………….

Rady Miasta Piły

   z dnia …………………….

 

 

w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  

poz. 594; 645 i 1318) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.  

Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 

788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, 

poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008 r.  

Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, 

Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, 

Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, Dz. U. z 2011 r.  Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139,  

poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, Dz. U. z 2012 r. poz. 941 i 979,  z 2013 r. poz. 87, 827, 

1191, 1265 i 1317, z 2014 r. poz. 7 ), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Piła zapewnia się bezpłatne 

nauczanie, wychowanie i opiekę od poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie.

 

§  2.1.  Poza  czasem  wymienionym  w  §  1  świadczenia  i  usługi  realizowane 

są odpłatnie.

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

godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu.



3. Miesięczna  wysokość  opłaty  ustalana  jest  jako iloczyn:  stawki  godzinowej, 

o której mowa w ust. 2 oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas 

określony w § 1 wskazanych przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz liczby dni 

pobytu dziecka w przedszkolu.   

 

§ 3.1.W przypadku gdy do przedszkola jednocześnie uczęszcza więcej niż jedno 

dziecko z rodziny obniża się wysokość stawki godzinowej, o której mowa w § 2 ust. 2 

o 50% za drugie dziecko, a za trzecie i kolejne dziecko opłaty nie ponosi się.        

2. Rodzic (opiekun prawny) ubiegający się skorzystanie z ulgi określonej w ust. 1 

zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi przedszkola w formie oświadczenia dane 

niezbędne do ustalenia uprawnienia do tej ulgi.

 

§  4.  Zasady  pobierania  opłat  miesięcznych  za  korzystanie  z  wychowania 

przedszkolnego,  termin  obowiązywania  umowy  oraz  warunki  jej  wypowiedzenia 

w części lub całości, określi umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem 

przedszkola, a rodzicami (opiekunami prawnymi).

 

§ 5.Traci moc Uchwała Nr X/134/11 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. 

w sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  za  świadczenia  udzielane  przez  publiczne 

przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła.

 

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

 

§ 7.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,  z  mocą obowiązywania od pierwszego 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uchwała została ogłoszona.

 



  Uzasadnienie 

do Uchwały Nr ……………….

Rady Miasta Piły
z dnia ………………. 2014 r.

 

 

w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła

 

            Zgodnie  z  ustawą  o  systemie  oświaty  przedszkola  prowadzą  bezpłatne 

nauczanie w zakresie podstaw programowych wychowania przedszkolnego. Podstawy 

programowe realizowane są w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie. 

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

niektórych innych ustaw zostały ustalone zasady ponoszenia kosztów pobytu dzieci 

w przedszkolu.  Zmianie  uległ   art.  14  ustawy  określający  wysokość  opłat 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć 

określony podstawą programową. Ustalono, iż wysokość opłaty nie może być wyższa 

niż 1 zł. Zmiana przepisów obowiązuje od 1 września 2013 r.

            Wobec powyższego gminy zostały zobowiązane do dostosowania przepisów 

prawa miejscowego do przyjętych zmian ustawy o systemie oświaty. 
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