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       Miasto + gmina                    ułóżmy to jeszcze lepiej 

Oszczędności po połączeniu 

 

• Obniżenie opłat za przedszkola  

• Obniżenie cen biletów MZK  



       Miasto + gmina                    ułóżmy to jeszcze lepiej 

Oszczędności po połączeniu 

 

Oszczędności wynikające z połączenia Miasta z Gminą Zielona 

Góra dla mieszkańców, w szczególności z terenów dzisiejszej 

gminy, nie będą wynikać wyłącznie z obniżenia podatków,  

ale również z: 

- obniżenia opłat za przedszkola,  

- obniżenia cen biletów MZK.  
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Opłaty za przedszkola 

 
Przygotowywana jest uchwała Rady Miasta Zielona Góra w sprawie 

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznych przedszkolach i publicznych innych 

formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto 

Zielona Góra. 

Podstawowe założenia:  

- bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w publicznym przedszkolu  

i publicznej innej formie wychowania przedszkolnego wynosi 10 godzin 

dziennie i trwa w godzinach pracy publicznych przedszkoli i publicznych 

innych form wychowania przedszkolnego, 

- Korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu  

i  publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 

Miasto Zielona Góra ponad czas 10 godzin dziennie jest odpłatne i wynosi  

1 zł (słownie: jeden złoty) za godzinę. 
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Opłaty za przedszkola 

OPŁATA  

ZA 10 GODZIN 

DZIENNIE 

OPIEKI  

W PUBLICZNYM 

PRZEDSZKOLU 

MIEJSKIM 

STAWKA, KTÓRA 

OBOWIĄZYWAŁA do 

31 sierpnia br. 

Zmieniona przez  

ust. z 13 czerwca br. 

o zmianie ustawy  

o systemie oświaty 

oraz niektórych innych 

ustaw 

OBECNA STAWKA 

5 godzin dziennie 

bezpłatne 

+ 1 zł za każdą 

dodatkową godzinę 

STAWKA 

OBOWIĄZUJĄCA  

- W MIEŚCIE  

OD 1 STYCZNIA 

2014 R. 

- W GMINIE 

PO POŁĄCZENIU 

10 zł 5 zł 0 zł 

Przyjmując średnio 20 dni roboczych opieki miesięcznie,  

po 10 godzin dziennie, oszczędność dla rodziny  

z jednym dzieckiem przedszkolnym wyniesie: 100 zł 
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Opłaty za przedszkola 

Oszczędność dla rodziny z jednym dzieckiem 

przedszkolnym rocznie wyniesie maksymalnie: 

1200 zł 
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Obniżenie cen biletów MZK 

bilety 

jednorazowe 

Cena 
łączny koszt 

przejazdu  

dla rodziny  

wg modelu 2+2 

oszczędność  

dla rodziny  

po wprowadzeniu 

taryfy miejskiej  

na terenie Gminy 

Zielona Góra  

Normalny Ulgowy 

bilet papierowy 

(jednorazowy) 

obowiązujący w strefie 

podmiejskiej 

4,40 zł 2,20 zł 13,20 zł 

4,20 zł 
bilet papierowy 

(jednorazowy) 

obowiązujący w strefie 

miejskiej 

3,00 zł 1,50 zł 9,00 zł 



       Miasto + gmina                    ułóżmy to jeszcze lepiej 

Obniżenie cen biletów MZK 

bilet 

okresowy 

zapisany  

na ZKM 

Cena 
łączny 30 dniowy 

koszt przejazdu  

dla rodziny  

wg modelu 2+2 

oszczędność  

dla rodziny  

po wprowadzeniu 

taryfy miejskiej  

na terenie Gminy 

Zielona Góra  

Normalny Ulgowy 

Bilet 30 dniowy 

podmiejski  

z możliwością 

przesiadki w miejskiej 

strefie biletowej w tym 

45 przejazdów na 

liniach miejskich 

160 zł 80 zł 480 zł 

210 zł 

Bilet 30 dniowy 

obowiązujący w 

miejskiej strefie 

biletowej bez limitu 

przejazdów 

90 zł 45 zł 270 zł 
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Obniżenie cen biletów MZK 

Obniżenia cen biletów MZK. Rocznie rodzina 

2+2 może zaoszczędzić  

2520 zł 
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