
UCHWAŁA NR XXXIII/3/17
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola 
publiczne prowadzone przez gminę-miasto Grudziądz

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 4, art. 14 ust.5 pkt 1 lit. a, pkt 2, ust. 5a i ust. 7 ustawy  
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, poz. 1954, 
poz. 1985 i poz. 2169) uchwala się, co następuje:

§ 1. W przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz zapewnia 
się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni 
w tygodniu od poniedziałku do piątku.

§ 2. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do 5 lat w czasie 
przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 1, wysokość opłat wynosi 1 zł za każdą 
rozpoczętą godzinę zajęć.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.
§ 3. Na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych opłata, o której mowa w § 2 ust.1 ulega 

obniżeniu o 50%, w przypadku, gdy dochód w danej rodzinie nie przekracza kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie określonego w ustawie o pomocy społecznej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.
§ 5. Traci moc uchwała nr XLIX/77/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 czerwca

2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola 
publiczne prowadzone przez gminę-miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. 
poz. 2018).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Arkadiusz Goszka
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UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1985) został
zmieniony zapis art. 14 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w
zakresie ponoszenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Zmiana ta polega na
określeniu wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego tylko dzieci w wieku
do lat 5. Dotychczas opłaty w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu w
przedszkolu powyżej 5 godzin pobierane były od rodziców wszystkich dzieci uczęszczających
do przedszkola.
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