
Projekt

z dnia  6 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 14 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę 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 2019 r. poz. 506) oraz  art. 52 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1. pkt 2, w związki 
z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) Rada 
Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje

§ 1. W uchwale 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 zmienia się w  § 2  wyrazy „za każdą 
godzinę zajęć” wyrazami „za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
kończą 6 lat, w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej
szkole podstawowej, w czasie przekraczającym ustalony przez radę wymiar zajęć. Jednocześnie , w wersji
pierwotnej tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ustawodawca określił w art. 52 ust. 3, że
wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.

Z uwagi na niejednoznaczne interpretacje wyrażenia „za godzinę zajęć”, mocą art. 44 pkt 30 ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy- prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245), został znowelizowany art. 52 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych i zawarte w nim wyrazy „za godzinę zajęć” zostały zastąpione wyrazami „za każdą rozpoczęta
godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej
formie wychowania przedszkolnego”.

Zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, uchwały rady gminy podjęte przed dniem 1 stycznia 2019 r.
na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, określające wysokość opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
w brzmieniu przed nowelizacją, zachowują moc do dnia wejście w życie uchwał podjętych na podstawie
art. 52 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych określających wysokość opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 52 ust. 3 znowelizowanej ustawy.

Uchwała zawiera uregulowania odnoszące się do zmienionego stanu prawnego, w związku z powyższym
powinna zostać podjęta.
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