Projekt

Uchwała Nr XIX/117/2016
Rady Gminy Osieczna
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/159/2009 z dnia 7 października 2009 roku
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę
Osieczna, wykraczające poza podstawę programową
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz 14 ust.5 pkt 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
Rada Gminy Osieczna uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr XXIX/159/2009 z dnia 7 października 2009 roku w sprawie ustalenia opłat
za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Osieczna, wykraczające poza
podstawę programową, § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) dzieci w wieku do lat 5
za świadczenia wykraczające poza podstawę programową, o której mowa w § 1 obejmujące
realizację tej części zadań wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych i terapeutycznych
przedszkola, które są realizowane w oddziałach funkcjonujących codziennie ponad 5 godzin.
Świadczenia te obejmują następujące zajęcia:
a) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój myślenia, spostrzegania,
rozumowania, pamięci uwagi i wyobraźni,
b) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania i wiedzę o otaczającym świecie,
c) gry i zabawy twórcze oraz odtwórcze rozwijające indywidualne uzdolnienia dzieci,
d) terapeutyczne (w tym terapia pedagogiczna i logopedyczna),
e) gimnastyka korekcyjna.”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osieczna.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIX/117/2016 Rady Gminy Osieczna w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXIX/159/2009 z dnia 07 października 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za
świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Osieczna, wykraczające poza
podstawę programową
W związku z wejściem w życie w dniu 09 grudnia 2016 r. 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. z 2016 r. poz. 1985), dzieci wieku 6 lat i powyżej, objęte wychowaniem przedszkolnym
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego zostaną uwzględnione do naliczenia części oświatowej subwencji
ogólnej dla gmin na 2017 r. W/w ustawa wprowadziła zmianę w art. 14 w ust. 5 w pkt 1 ustawy
o systemie oświaty, wprowadzając do niego nowe brzmienie o treści: „Rada Gminy określa
wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
w prowadzonych przez gminę:” 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 jednostek
samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji ogólnej za dzieci 6-letnie korzystające
z wychowania przedszkolnego.
Z powyższych względów zastosowanie art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296
z późn. zm.) jest uzasadnione. Uchwała niniejsza poprzez uchylenie poprzednio
obowiązującej nadaje uprawnienie rodzicom dzieci w wieku powyższej 5 lat. Natomiast
w przypadku dzieci do lat 5 opłata ta jest symboliczna i jest wnoszona jedynie za rzeczywisty
okres przebywania dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie (vide: Wyrok NSA z 31
stycznia 2014 r., sygn. akt I OSK 2542/13).
W wyroku z 25 września 2000 r., K 26/99 (OTK 2000/6/186) Trybunał Konstytucyjny
uznał, że działanie prawa wstecz nie oznacza naruszenia art. 2 Konstytucji, o ile tak
wprowadzone przepisy polepszają sytuację prawną niektórych adresatów danej normy
prawnej i zarazem nie pogarszają sytuacji prawnej pozostałych jej adresatów. Z sytuacją taką
mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie, bowiem określone niniejszą Uchwałą opłaty za
świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez tę Gminę określono na
poziomie symbolicznym. Należy też mieć na uwadze, że nowa regulacja pozwala
przyprowadzić dziecko do lat 5 do przedszkola na 5 godzin bez opłat. Rodzice (opiekunowie
prawni) mogą zostawić dziecko na dalsze godziny i zapłacić tylko za rzeczywisty czas,
w jakim udzielane są świadczenia w zakresie wychowania i opieki nad dzieckiem.
W związku z powyższym, konieczne jest podjęcie nowej uchwały regulującej kwestie opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku do lat 5.

