
UCHWAŁA NR XXV/216/16
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/177/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej 

w Nabyszycach, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Odolanów

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

§ 1. W Uchwale nr XXI/177/16 z dnia 07 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Nabyszycach, dla której 
organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Odolanów § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się opłatę za 
każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez dziecko do lat 5 ze świadczeń, o których mowa w § 3 realizowaną 
ponad normę czasową w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U poz. 1985) został znowelizowany art. 14 ust.
5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.). Po dokonanej
noweli, rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do
lat 5 w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar zajęć
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy.
Dotychczasowy stan prawny obligował rady gmin do określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach poza bezpłatnym
czasem nauczania, wychowania i opieki dla wszystkich dzieci korzystających z wychowania
przedszkolnego, także 6-letnich.

Zmiana wynika z planowanego na 2017 r. objęcia subwencją ogólną dzieci 6-letnich korzystających
z wychowania przedszkolnego. Przepis art. 6 ust 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty stanowi, iż przedszkole
publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący,
nie krótszy niż 5 godzin dziennie. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 5c pkt 1 cytowanej ustawy organem
właściwym dla ustalenia tego czasu jest rada gminy. Rada gminy może także określić warunki częściowego
lub całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Zgodnie z art. 14 ust. 5a
maksymalna wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.

W wyniku zmiany przepisów, począwszy od 1 stycznia 2017 r. nie jest możliwe pobieranie opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci 6-letnie, dlatego niezbędne jest określenie przez
radę gminy nowych zasad odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U z 2016 r. poz. 296 ze zm.) uchwała podejmowana na podstawie art. 14 ust. 5
ustawy o systemie oświaty stanowi akt normatywny, zawierający przepisy powszechnie obowiązujące,
podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym i może wejść w życie po upływie czternastu dni od dnia ich
ogłoszenia lub z dniem ogłoszenia tego aktu.

Ze względu na termin uchwalenia i wejścia w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, w celu wprowadzenia od
1 stycznia 2017 r. nowych regulacji dotyczących wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego, należy zastosować przepis art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych. Artykuł ten stanowi, że przepisy art. 4 nie wyłączają możliwości nadania aktowi
normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją
temu na przeszkodzie. Nowe uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego opłat działają na korzyść rodziców dzieci 6-letnich, także czas dany organom gminy na ich
podjęcie jest zbyt krótki, więc obowiązująca moc wsteczna jest dopuszczalna.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 35 ze zm.) regulacje wynikające z nowej uchwały dotyczą
także oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W oparciu o powyższe podjęcie uchwały jest niezbędne i uzasadnione.
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