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UCHWAŁA NR 292/XLVI/2018
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA
z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały
przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Gminy Małkinia
Górna uchwala, co następuje:
§ 1. W publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie
5 godzin.
§ 2. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w §1
rodzice dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
kończą 6 lat ponoszą opłatę za każdą godzinę zajęć w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) na dziecko.
§ 3. Opłaty, o których mowa w § 2 ulegają zmniejszeniu o 50 % dla rodziców posiadających co najmniej troje
dzieci pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, zamieszkałych pod wspólnym
adresem na terenie Gminy Małkinia Górna.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.
§ 5. Traci moc uchwała Nr 188/XXXIII/2017 r. 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.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nietubyć
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Uzasadnienie
Art. 52 ust. 1 pkt 1 o finansowaniu zadań oświatowych stanowi, że rada gminy określa wysokość opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego ( do tej pory regulował to art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty).
Art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – prawo oświatowe mówi, ze przedszkole publiczne: „zapewnia bezpłatne
nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin
dziennie”.
Zatem rada gminy może określić wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej
5 godzin.
Ponieważ z dniem 1 stycznia 2018 r. uchylono art. 14 ustawy o systemie oświaty, Rada Gminy musi podjąć
uchwałę na podstawie nowo obowiązujących przepisów o finansowaniu zadań oświatowych i prawa
oświatowego. Uchwała ta powinna wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku
urzędowym. Wynika to z art. 106 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października
2017 r., który stanowi, że uchwały rady gminy podjęte przed dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie
art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc do dnia wejście w życie
uchwały podjętej na podstawie art. 52 ust. 1.

Id: E83751CD-CE85-401B-88E1-70E958E43221. Podpisany

Strona 1

