UCHWAŁA NR XXX/209/2017
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę
Toszek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm.), art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz 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), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. Poz. 296), na wniosek Burmistrza
Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się, że realizacja bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez gminę Toszek odbywa się w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. Ustala się opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5, w czasie
przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 1, w wysokości 1,00 zł za godzinę. Opłatę pobiera się za
każdą rozpoczętą godzinę.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa
Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Toszku
Ewa Milewska
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UZASADNIENIE

Od 1 stycznia 2017 r. uległy zmianie zasady finansowania z budżetu państwa zadań w zakresie
wychowania przedszkolnego dzieci 6 letnich. Dotychczas na wszystkie dzieci objęte takim
wychowaniem gmina otrzymywała dofinansowanie w formie dotacji celowej. Od nowego roku
zawężono zakres stosowania dotacji celowej dla dzieci w wieku do 5 lat, natomiast w stosunku do
dzieci 6 letnich objętych wychowaniem przedszkolnym, wprowadzono zmiany ustawowe
umożliwiające dofinansowanie w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.
Wyżej wymienione zmiany wprowadzono, obowiązującą od 9 grudnia br., ustawą z dnia 1 grudnia
2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1985 z dnia 8 grudnia 2016 r.).
Konsekwencją wprowadzonych zmian była m.in. nowelizacja art. 14 ustawy z dnia 7 września
1991 r. O systemie oświaty, którą ograniczono mozliwość pobierania opłat za pobyt dziecka w
publicznym przedszkolu do dziecka do lat 5 lat, w związku z czym, od 1 stycznia 2017 r. brak jest
podstawy prawnej na mocy której gmina upoważniona byłaby do ustalania opłat za pobyt w
przedszkolu dzieci 6 letnich.
Zmiana zakresu upoważnienia ustawowego dla rady gminy skutkuje koniecznością podjęcia nowej
uchwały w zakresie opłat pobieranych z tytułu wychowania przedszkolnego, podjętej na podstawie
i zgodnie z brzmieniem znowelizowanego art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty.
W związku z powyższym, przyjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.
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