UCHWAŁA NR XXIX/162/16
RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie: opłaty za świadczenia udzielane w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę
Duszniki-Zdrój.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, poz. 1954, poz.1985) Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju uchwala co
następuje:
§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Duszniki-Zdrój, w
zakresie programu wychowanie przedszkolnego, obejmującego podstawę programową wychowania
przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin
dziennie na zasadach określonych w statucie przedszkola.
§ 2. 1. Za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Duszniki-Zdrój w
zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat
5 ustala się za każdą godzinę realizacji tych zajęć wysokości 1 zł za jedno dziecko.
2. Maksymalna wysokość opłaty o której mowa w § 2 ust.1 podlega waloryzacji, zgodnie z § 14 ust. 5b-5e
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
§ 3. Opłata o której mowa w § 2 ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.
§ 4. Szczegółowy zakres świadczeń oraz termin i sposób wnoszenia opłaty określa umowa cywilno-prawna
zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.
§ 5. Traci moc uchwała nr XL/206/13 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 25 września 2013 r. w
sprawie opłaty za świadczenia udzielane w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę DusznikiZdrój.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki-Zdrój.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w DusznikachZdroju
Andrzej Rymarczyk
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UZASADNIENIE
Zgodnie z 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), w ustawie o systemie oświaty
wprowadzono zmianę art. 14 ust. 5 pkt 1 wprowadzając do wyliczenia nowe brzmienie: „określa się
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.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe. Art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 5
ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych stanowi, że "1. 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. 2. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić
w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego
wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na
przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym. Art. 5
stanowi przy tym także, że przepisy art. 4 nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu
wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na
przeszkodzie. W przypadku przedmiotowej uchwały wskazać należy, że czas pozostawiony Gminom na
dostosowanie obowiązujących uchwał jest bardzo krótki. Z uwagi na istotną zmianę przepisu
upoważniającego, istnieje pilna potrzeba zapewnienia obowiązywania nowej uchwały od początku roku.
Zastosowanie obowiązującego ogólnie terminu vacatio legis w wymiarze 14 dni spowoduje, iż regulacja ta
nie wejdzie w życie z początkiem roku i odpłatność za zajęcia przedszkolne nie zostanie prawidłowo
ustalona. Wskazać przy tym należy, iż przyjęta uchwała działa na korzyść rodziców, więc wcześniejszemu
wejściu w życie nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego.

Id: C168D1D8-446C-4311-90A3-9F2400B3F744. Podpisany

Strona 1

