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z dnia  26 stycznia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 17 stycznia 2017 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                        
w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Konopiska

Na podstawie   art. 18 ust. 2 pkt. 15; art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42   ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt. 1 lit.a i ust 5 a   ustawy 
z dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) oraz 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 z póż. zm.), Rada Gminy Konopiska uchwala co następuje:

§ 1. W przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych dla których Gmina Konopiska jest organem 
prowadzącym zwanych dalej przedszkolami, zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę      
w czasie 5 godzin dziennie oraz naukę religii.

§ 2. Wysokość opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie  
wynosi 1 zł za każdą, rozpoczętą godzinę korzystania  z wychowania przedszkolnego przez dzieci                  
w wieku do lat 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 4. Traci moc uchwała  Rady Gminy Konopiska nr 363/XLV/2014 z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 
ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Konopiska (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 11 września 2014r. poz. 4601).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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U Z A S A D N I E N I E

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 poz. 1985), od 1 stycznia 2017 roku zniesiona została
możliwość pobierania przez organ prowadzący opłaty za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej
placówce wychowania przedszkolnego. Ma to związek z tym, że już od roku 2017 sześcioletni
uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania
przedszkolnego objęci zostaną subwencją oświatową. W ustawie o systemie oświaty dokonano
zaminy art. 14 w ust. 5 pkt 1 wprowadzając do wyliczenia nowe brzmienie: „określa wysokość
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez
gminę:”. Dotychczasowy zapis brzmiał „określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w prowadzonych przez gminę:”.
Zgodnie z uchwaloną nowelizacją zniesiona została możliwość pobierania przez organ prowadzący
opłaty za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego.

Kwota, jaką w ramach subwencji samorząd dostanie na sześciolatka, będzie zależała od
tego, w jakiej placówce się on znajdzie, np. czy będzie to przedszkole, czy oddział przedszkolny w
szkole.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia również, że dotychczasowe przepisy
obowiązują do 31 grudnia bieżącego roku. Zgodnie z art. 5 ustawy o zmianie ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, przepisy ustaw zmienianych w
art. 1-3 (a zatem i ustawy o systemie oświaty, zmienianej w art. 2, w tym w części dotyczącej
pobierania opłat przez gminę za korzystanie z wychowania przedszkolnego) stosuje się po raz
pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2017.
Gminy do 31 grudnia 2016 roku mogą, jak dotychczas, pobierać od rodziców opłaty za pobyt ich
dziecka w przedszkolu w godzinach wykraczających poza ustalony w gminie czas bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki. Z kolei po 1 stycznia 2017 r. (po rozpoczęciu nowego roku
budżetowego) rady gminy powinny dokonać zmian w uchwale w sprawie ustalenia wysokości
opłat za świadczenia w prowadzonych przez siebie publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, w
zakresie dotyczącym całkowitego zniesienia opłat za korzystanie przez dziecko 6-letnie z
wychowania przedszkolnego.
W praktyce, od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach (oddziałach przedszkolnych w
szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego), muszą ponosić jedynie
opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.
Nadanie uchwale wstecznej mocy obowiązującej, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, nie narusza zasad
demokratycznego państwa prawnego, bowiem zmiany dokonane niniejszą uchwałą określają
zgodnie z ustawą o systemie oświaty korzystniejszą sytuację dla rodziców lub opiekunów
prawnych dzieci – 6-letnich, nie nakładając żadnych dodatkowych obciążeń.
Mając na uwadze powyższe, uznaje się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.

Halina Wolna
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