UCHWAŁA NR 188/XXXIII/2017
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA
z dnia 7 lutego 2017 r.
w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.
poz. 446 z późn. zm.), art. 5c pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art.14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:
§ 1. Przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze
5 godzin dziennie.
§ 2. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych
przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w czasie przekraczającym wymiar
zajęć określony w § 1 wynosi 1 zł za godzinę zajęć.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.
§ 4. Traci moc uchwała nr 208/XXXVI/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nietubyć

Id: 6789A1C2-751B-4998-98D9-57D64A6A4628. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
prowadzą bezpłatne nauczanie w zakresie realizacji wychowania przedszkolnego w czasie nie krótszym niż
5 godzin dziennie. Ustalenie bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenie wysokości
opłaty za czas przekraczający czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, a także zasad całkowitego lub
częściowego zwolnienia z opłat należy do zadań gminy.
Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r. poz.1985) w ustawie o systemie oświaty
wprowadzona została zmiana art. 14 ust. 5 pkt 1 w brzmieniu: ”określa wysokość opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę”, dotychczasowy zapis:
„określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę”. Zgodnie
z art. 5 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. przepisy stosuje się po raz pierwszy do ustalenia na rok 2017 części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy budżetowej i uchwał
budżetowych na rok 2017. Zmiana ta jest spowodowana przekazywaniem od 1 stycznia 2017 r. dla jst części
oświatowej subwencji za dzieci 6-letnie korzystające z wychowania przedszkolnego. Zgodnie
z art. 4 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące,
ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia chyba,
że dany akt normatywny określa termin dłuższy. Przepisy powołanej ustawy nie wyłączają możliwości nadania
aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego
nie stoją temu na przeszkodzie (art. 5 ustawy z 20 lipca 2000 r.). Podjęta uchwała działa na korzyść rodziców,
a czas dany gminom na dostosowanie regulacji był zbyt krótki. Zatem nadana moc wsteczna jest jak
najbardziej dopuszczalna.
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