UCHWAŁA NR XXVII/331/2016
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN
z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym
przedszkolu prowadzonym przez Miasto i Gminę Margonin
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.) oraz art. 14 ust. 5, art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.1943) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa wysokość opłat pobieranych przez publiczne przedszkole prowadzone przez Miasto i
Gminę Margonin, zwane dalej „przedszkolem”, za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku
do lat 5 w czasie przekraczającym wymiar zajęć, w ramach których przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę.
§ 2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w przedszkolu od momentu jego otwarcia
do godziny 13:00 w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych
przepisach.
§ 3. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć
ustalony w §2, określa się opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.
2. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w ust. 1. dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.
§ 4. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat uregulowane zostaną w umowie cywilnoprawnej zawartej
pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.
§ 6. Traci moc:
1) Uchwała Nr VIII/62/2011 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe prowadzone przez Miasto i Gminę Margonin;
2) Uchwała Nr XXX/307/2013 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca
Uchwałę Nr VIII/62/2011 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnian 26 maja 2011r. w sprawie opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe prowadzone przez Miasto i Gminę Margonin.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/.../2016
z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Miasto i Gminę Margonin
Od 1 stycznia 2017 r. opłaty za każdą godzinę przekraczającą ustalany przez rady gmin czas na realizację
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach można
pobierać wyłącznie za dzieci korzystające w wychowania przedszkolnego w wieku do lat 5.
Powyższe wynika 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 powoduje on zmianę art. 14 w ust. 5 w pkt 1 wprowadzając do wyliczenia nowe
brzmienie w zakresie kompetencji rady gminy, tj.: Rada gminy: „określa wysokość opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę:” m. in. publicznych
przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie
oświaty.
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.
Stosownie do § 32 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w
sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 283), w przypadku zmiany treści 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 zakres spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym rada gminy ma obowiązek podjąć
nową uchwałę.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe.
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