
UCHWAŁA NR XX/125/2017
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 1 lutego 2017 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 – ciu 
w prowadzonych przez Gminę Wielichowo przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze 
zm.) oraz  art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 446 ze zm.), Rada Miejska Wielichowa uchwala co następuje:

§ 1. 

1. W publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wielichowo, wychowanie przedszkolne 
w zakresie podstawy programowej, określonej przez właściwego ministra w odrębnych przepisach, realizowane 
jest bezpłatnie, w wymiarze 5 godzin dziennie, zgodnie z rozkładem godzin określonym w statucie danego 
przedszkola.

§ 2. 

1. Poza czasem wymienionym w § 1 świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie.

2. Wysokość  opłaty,  o której  mowa w ust. 1,  wynosi  1 zł  za  każdą  rozpoczętą  godzinę  zajęć  pobytu  
dziecka do lat 5-ciu w przedszkolu.

3. Miesięczna  wysokość  opłaty  za  czas  realizacji  odpłatnych  świadczeń  ustalana  jest  jako  iloczyn:  
stawki godzinowej,  o której  mowa  w ust. 2,  liczby  godzin  pobytu  dziecka  w przedszkolu  ponad  czas  
określony w § 1 wskazanej przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Miejskiej Wielichowa  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie 
określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielichowo (Dziennik Urzędowy 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.09.2015 r., poz. 5514).

§ 4. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.

§ 5. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2017 roku.

 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Genowefa Feldgebel
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Uzasadnienie

do uchwały nr XX/125/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 – ciu

w prowadzonych przez Gminę Wielichowo w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Zgodnie przepisem art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1943 ze zm.; dalej: u.s.o.), Rada Gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę: publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar
zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 u.s.o. (a), publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie
przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 u.s.o. (b). Natomiast w myśl przepisu art. 6 ust. 1 pkt 2 u.s.o., przedszkolem
publicznym jest przedszkole, które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez
organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

Przepis art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446 ze zm.; dalej: u.s.g.) przewiduje, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych
sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Co więcej, przepis art. 40 ust. 1 u.s.g. wskazuje, że
na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego
obowiązujących na obszarze gminy.

W świetle powyższego, radzie Miejskiej Wielichowa przysługuje kompetencja ustawowa do określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 – ciu w prowadzonych przez Gminę
Wielichowo przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z mocą wsteczną, tj. z dniem 1 stycznia 2017 roku, ponieważ kształtuje
prawa i obowiązki mieszkańców Gminy Wielichowo korzystniej niż uprzednio obowiązująca uchwała Nr
VIII/44/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielichowo (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29.09.2015 r., poz. 5514). Obecna uchwała przewiduje bowiem pobieranie opłat wyłącznie z tytułu
korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci do lat 5 – ciu, co odpowiada aktualnemu brzmieniu
art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie oświaty. Powyższy przepis został znowelizowany ustawą z dnia 1 grudnia
2016 roku o  zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1985), która weszła w życie w dniu 9 grudnia 2016 roku.

Zatem organ stanowiący Gminy Wielichowo nie miał możliwości wcześniejszego uchwalenia aktu prawa
miejscowego określającej wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, tak aby mogła ona zostać
opublikowana w trybie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 296 ze zm.; dalej u.o.a.n.).

Zatem wejście w życie niniejszej uchwały z mocą wsteczną nie narusza zasady demokratycznego państwa
prawnego wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP oraz przepisu art. 5 u.o.a.n.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

  

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska 
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