
Opole, dnia 14.09.2011 

 

 

UCHWAŁA 

 

 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 

roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola 

publiczne prowadzone przez miasto Opole. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 tj., Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 

poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, 

Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, Dz. 

U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 146 

poz.1055, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 

poz.1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 

poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r.. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz.675, Nr 40 

poz.230 )w związku z art.14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty roku 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zmianami) – Rada Miasta Opola uchwala co 

następuję:  

 

1. W parg. 4 ust. 1 zmienić treść pkt 2 na: 

„z rodziny wychowującej dwoje lub więcej dzieci.;” 

2. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2012 roku.  

3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 

4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

 

 

Za Klub Radny Prawa i Sprawiedliwości: 

Patryk Jaki  

 

Przewodniczący Klubu  

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie: 

Projekt uchwały wprowadza 50% zniżki dla rodzin, które mają 2 lub więcej dzieci w 

przedszkolu.   

Długofalowa polityka miasta Opola powinna się opierać na ustalaniu jak najniższych 

stawek podatków lokalnych, w tym podatków pośrednich, takich jak ten pobierany w 

przedszkolach. Jednak szczególną rozwagę gmina powinna zachować przy ustalaniu opłat dla 

rodzin, mając świadomość, że te stawki pośrednie mogą mieć wpływ na podejmowanie przez 

małżeństwa decyzji o staraniu się o dziecko.  

A to decyzje niezwykle ważne z punktu widzenia interesów stolicy województwa 

opolskiego, która od wielu lat boryka się z problemami o charakterze demograficznymi.  

Niższe opłaty spotykamy w dużo większych od nas aglomeracjach, w których 

stosunek popytu do podaży tych usług jest drastyczniej niekorzystniejszy niż w przypadku 

naszego miasta – nie służy on jednak jako uzasadnienie wysokich stawek. Ważniejsze w 

myśleniu tych gmin wydaje się dobro rodzin – szczególnie tych mniej zamożnych lub 

młodych, na dorobku, których nie stać na opiekunkę do dziecka.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.  

Uchwała rodzi skutki finansowe. 

 

 

 

Za Klub Radny Prawa i Sprawiedliwości: 

Patryk Jaki  

 

Przewodniczący Klubu  

 


