UCHWAŁA NR XXIII/202/16
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.), art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z
2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), w związku z art. 2 pkt 1 i art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 poz. 1985) uchwala się, co następuje:
§ 1. Gmina Pszczółki, będąca organem prowadzącym dla Gminnego Przedszkola „Pszczółka Maja” w
Pszczółkach, zapewnia nieodpłatne wychowanie, nauczanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. 1. Korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci do lat 5 w czasie przekraczającym 5 godzin
dziennie jest odpłatne.
2. Ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł za 1 godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego,
o którym mowa w ust. 1.
3. Wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie z przedszkola stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w
danym miesiącu, opłaty określonej w ust. 2 i liczby godzin korzystania przez dziecko z wychowania
przedszkolnego przekraczającego wymiar, o którym mowa w ust. 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXVII/293/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja”.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r., i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.
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UZASADNIENIE

Od 1 stycznia 2017 r. nie można będzie pobierać opłat za dzieci 6-letnie w przedszkolach po 1 zł za
każdą godzinę przekraczającą ustalany przez radę gminy czas na realizację bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu.
Wynika to z przepisu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1985). W ustawie
o systemie oświaty wprowadza on zmianę art. 14 w ust. 5 w pkt 1 w brzmieniu: „określa wysokość
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 (…)”. Zgodnie z art. 5
ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. przepisy stosuje się po raz pierwszy do ustalenia na rok 2017
części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz do ustawy
budżetowej i uchwał budżetowych na rok 2017. Zmiana ta jest spowodowana przekazywaniem od
1 stycznia 2017 r. dla jst części oświatowej subwencji ogólnej za dzieci 6-letnie korzystające z
wychowania przedszkolnego.
Zgodnie z § 32 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie
"Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908) jeżeli zmienia się treść przepisu
upoważniającego do wydania aktu wykonawczego w ten sposób, że zmienia się rodzaj aktu
wykonawczego, zakres spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym lub wytyczne
dotyczące treści tego aktu, przyjmuje się, że akt wykonawczy wydany na podstawie tego przepisu
upoważniającego traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie przepisu zmieniającego treść
przepisu upoważniającego. Ponieważ zmienił się zakres spraw przekazanych do uregulowania
aktem wykonawczym, rada gminy musi podjąć nową uchwałę.
Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) stanowi, że akty normatywne, zawierające
przepisy powszechnie obowiązujące ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po
upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin
dłuższy.
Z kolei art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. mówi, że art. 4 nie wyłącza możliwości nadania aktowi
normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego
nie stoją temu na przeszkodzie. Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego, stanowiąca podstawę do podjęcia niniejszej uchwały, została opublikowana 8
grudnia 2016 r. i weszła w życie 9 grudnia 2016 r. Uniemożliwia to radzie gminy podjęcie uchwały
w takim terminie, aby mogła ona zostać opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego co najmniej 14 dni przed końcem roku 2016. W związku z tym, że uchwała nie
pogarsza sytuacji prawnej rodziców, a wręcz działa na ich korzyść, zastosowanie zasady
retroaktywności wydaje się uzasadnione.
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