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Protokół z zebrania 
w sprawie  podjęcia  przez Radę Miejską w Leśnej uchwały nr XI/58/2011 z dnia 30.06.2011 w 

sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Leśna. 
  
 

Zebranie odbyło się w Gminnym Przedszkolu w Pobiednej w dniu 2 września 2011r. 
i trwało od godziny 17.00 do 18.00. 
 
Tematem spotkanie było przedstawienie skutków, jakie wywołało wprowadzenie w życie w/w 
Uchwały. 
 
Przewodniczącą zebrania została Pani Sylwia Holinka – Walczak. 
W zebraniu uczestniczyli: 
Rodzice -  w załączeniu lista obecności. 
Pani Dyrektor Przedszkola w Pobiednej – Krystyna Rypicz, 
Pani Dyrektor Przedszkola w Leśnej – Teresa Rutkowska. 
Pomimo pisemnych zaproszeń na spotkanie nie przybyli Radni Rady Miejskiej w Leśnej, 
Przewodniczący Rady Rodziców Przedszkola w Leśnej oraz przedstawiciel lokalnych mediów. 
 
Pani S. Holinka – Walczak przedstawiła zmiany w opłatach wprowadzone nową uchwałą: „ do tej 
pory rodzice za pobyt dziecka w przedszkolu uiszczali tzw. opłatę stałą oraz koszty wyżywienia. 
Na skutek zmian  przepisów ustawy o systemie oświaty, ustawodawca zniósł opłatę stałą. 
Wprowadził natomiast bezpłatne 5 godzinne nauczanie w przedszkolu. Równocześnie dał 
uprawnienie Organom prowadzącym do ustalenia wysokości opłat za czas przebywania dzieci 
powyżej 5 godzin. Jednym słowem pobyt dziecka w przedszkolu przez 5 godzin jest bezpłatny, 
natomiast każda kolejna godzina obliguje rodziców do ponoszenia dodatkowych kosztów. Co 
więcej ustalenie wysokości tych kosztów jest wyłączną kompetencją Rady Miejskiej.” 
 
Przewodnicząca zebrania wskazała, że Rada Miejska w Leśnej przyjęła, za każdą dodatkową 
godzinę opłatę w wysokości 2,77 zł. Kwota ta stanowi 0,20% z 1386 zł – minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. 
Minimalne wynagrodzenie co roku wzrasta, więc istnieje kolejna obawa, że już uchwalone i tak 
wysokie stawki będą od stycznia jeszcze wyższe. 
 
Następnie omówiła jak kształtują się stawki opłat w okolicznych miejscowościach: 
 
Lubań 2, 37 zł za godzinę; 
Gryfów – 2,77 zł – pierwsza godzina, Druga godzina 0,68 zł, 0,27 zł za kolejną godzinę; 
Jelenia Góra 2,20 zł – pierwsza godzina, każda następna godzina 0,60 zł; 
Bogatynia – 2 zł za godzinę. 
 
Z powyższych danych wynika, że wysokość opłat może być zróżnicowana i przychylna rodzicom 
oraz nie musi wynikać z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Może być wartością malejąca do 
czasu przebywania dziecka w placówce, lub stałą…Leśna na tle innych miejscowości wypada 
dość drogo. Dodatkowo w naszej Gminie do wyliczenia stawki godzinowej przyjęto minimalne 
wynagrodzenie, które co roku wzrasta. Przedstawiona została wiec symulacja wpływu 
minimalnego wynagrodzenia za pracę do opłaty za przedszkole.: 
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I tak w 2010 roku mogło to by wyglądać następująco: 1.317 x0,20% = 2,63 zł, 
 
W 2011 1.386 złx0,20%=2,77, 
 
Jeżeli w 2012 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie o np. 60 zł i wyniesie 1.428 zł x 0,20% to 
opłata za godzinę wyniesie 2,86 zł. Na miesiąc będzie wynosić 57 zł, czyli 2 złote więcej za 
godzinę a 10 zł więcej przy 5 godzinach! 
 
W nowootwieranych prywatnych przedszkolach w Leśnej opłaty będą kosztować podobnie jak w 
przedszkolach gminnych.   
 
Następnie Pani Walczak przedstawiła kalkulacje: 
 
Przedszkole w Pobiednej: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedszkole w Leśnej: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Stawki dotychczasowe 
Przedszkole czynne od godziny 600 – 1600 

(10h) 

Stawki nowe 
Przedszkole czynne od godziny 600 – 1600 

(10h) 
Opłata stała 131 zł 
 

600 – 800=111 zł (wg nowej Uchwały) 
800 – 1300=0 zł (5h bezpłatne zgodnie z 
Ustawą) 
1300 – 1600= 165 zł (wg nowej Uchwały) 

Stawka za wyżywienie 3,70 zł.   
Zakładając 21 dni pobytu dziecka w 
przedszkolu: 21 dni x 3,7= 77,70 zł 

Planowana  stawka za wyżywienie 4,5 zł. 
Zakładając 21 dni pobytu dziecka w 
przedszkolu: 21 dni X 4,5 zł=94,5 zł 

131 +77,70 =208,70 zł przy 10 
godzinnym pobycie. 

111+0+165+94,5 =370,50  przy 10 
godzinnym pobycie z czego 5 godzin jest 
bezpłatne !!!  

Stawki dotychczasowe 
Przedszkole czynne od godziny 600 – 1600 

(10h) 

Stawki nowe 
Przedszkole czynne od godziny 600 – 1600 

(10h) 
Opłata stała 90 zł 
 

600 – 800=111 zł (wg nowej Uchwały) 
800 – 1300=0 zł (5h bezpłatne zgodnie z 
Ustawą) 
1300 – 1600= 165 zł (wg nowej Uchwały) 

Stawka za wyżywienie - 3,20 zł.   
Zakładając 21 dni pobytu dziecka w 
przedszkolu: 21 dni x 3,2= 67,20 zł 

Planowana  stawka za wyżywienie - 4 zł. 
Zakładając 21 dni pobytu dziecka w 
przedszkolu: 21 dni X 4 zł=84 zł 

90 +67,20 =157,20 zł przy 10 
godzinnym pobycie. 

111+0+165+84 =360 zł przy 10 
godzinnym pobycie z czego 5 godzin jest 
bezpłatne !!!  
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Z powyższych danych wynika, że wzrost cen jest drastyczny 
Przewodnicząca zebrania dodała, że takie same wyliczenia wraz z zaproszeniem na dzisiejsze 
spotkanie otrzymali Radni Rady Miejskiej w Leśnej (zaproszenia radnym wręczyła  na sesji 
30.08.2011 radna M. Maliszewska). 
Pani Walczak podkreśliła, że uchwała Rady Miejskiej w Leśnej nie przewiduje ulgi dla tych 
rodziców, którzy mają w przedszkolu więcej niż jedno dziecko, tymczasem uchwała np. Gminy 
Gryfów daje takie możliwości. Rodzice, którzy mają 2 dzieci i zostawiają je na maksymalny czas 
muszą zapłacić 720 zł w Pobiednej i 741 w Przedszkolu w Leśnej.  Podkreśliła, że wiele osób na 
terenie gminy zarabia minimalne wynagrodzenie za pracę, z czego pół pensji musi oddać na 
przedszkole. 
Opłaty za przedszkole uderzają głównie w rodziców pracujących i dojeżdżających do pracy, 
którzy zmuszeni są zostawić dziecko w przedszkolu na 9 – 10 godzin. 
 
Pani Dyrektor Rutkowska przekazała, że po obecnie złożonych deklaracjach przez rodziców 
wygląda, że większość dzieci będzie przebywać w przedszkolu po 5 godzin. Ta uchwała nie tylko 
rodzi skutki finansowe, ale wymusza również zmiany organizacji pracy nauczycieli i personelu 
przedszkola. 
 
Pani K. Rypicz dodała, że uchwała wymaga szczegółowego przestrzegania godzin 
przyprowadzania  i odbierania dzieci z przedszkola. Niektóre przedszkola przewidują kary za 
spóźnienie. 
 
Rodzice zapytali co będzie z lekcjami religii? 
Pani T. Rutkowska wyjaśniła, że religia nie jest w podstawie programowej, więc gdy rodzic 
będzie chciał, by jego dziecko chodziło na religię, będzie musiał zapłacić opłatę za dodatkową 
godzinę pobytu w przedszkolu. 
 
Rodzice zapytali jak w takim razie z dodatkowymi zajęciami typu: angielski, logorytmika itd.? 
Dyrektor Pani Teresa Rutkowska stwierdziła, że skoro nie są w podstawie programowej to muszą 
odbywać sie poza godzinami realizacji postawy programowej, więc rodzic będzie musiał płacić 
za zajęcia dodatkowe plus za dodatkowe godziny pobytu w przedszkolu. 
 
Rodzice w dyskusji stwierdzili, że: 
• bardzo możliwy jest scenariusz, iż po godzinie 13.00 będzie zostawało 2 lub 3 dzieci i 
wychowawczyni, co nie przyniesie korzyści finansowych dla Gminy; 
• opłaty są wysokie i z tej racji w większości Rodzice będą oddawać dziecko do przedszkola 
na 5 godzin; 
• Burmistrz J. Surowiec w czasie kapami wyborczej, jako jeden z priorytetów głosił 
wspieranie działań zmierzających do zapewnienia opieki dzieciom pracujących rodziców. Skoro 
Burmistrz ma tylu swoich radnych to hasła te powinny być im również bliskie. 
• Przewodniczącą Komisji Infrastruktury Budżetowej (w zakresie której było opiniowanie 
omawianej Uchwały) jest Pani Teresa Kęska – radna okręgu Pobiedna/Wolimierz, która pomimo 
zaproszenie nie przybyła na spotkanie! 
• nieobecność radnych świadczy o niepoważnym traktowaniu wyborców. 
• Radni chyba nie do końca mieli świadomość, jakie konsekwencję wywoła ta uchwała. 
• skoro radni nie przybyli, nie pozostaje nic innego jak zebrać podpisy pod protestem i 
sprawę nagłośnić. 



 4 

• podjęta uchwała przyczyni się do zamknięcie przedszkoli gminnych. 
 
Rodzice przedstawili następujące propozycje adresowane do Rady Miejskiej i Burmistrza o 
przeanalizowanie na nowo zaproponowane stawki opłat za przedszkole uwzględniając 
następujące aspekty: 
1. sytuację ekonomiczną mieszkańców gminy. (duże bezrobocie, niskie wynagrodzenie za 
pracę) 
2. sytuację rodziców/opiekunów obojga pracujących (8 godziny pracy + dojazdy). 
3. ulgi dla  kolejnego dziecka z tej samej rodziny uczęszczającego do przedszkola., 
4. nie uzależnianie wysokości opłaty od wielkości minimalnego wynagrodzenia. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
Protokołowała                                                                                 Przewodnicząca Zebrania 
Monika Szeremeta – Socha                                                            Sylwia Holinka - Walczak 
 


