
UCHWAŁA NR LIX/508/18
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr LVII/490/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2018 r. 
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów 

objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Staszów publicznych przedszkolach i oddziale 

przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.1)), art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.2)) w związku z art. 52 ust. 1 i 
ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203) 
Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W Uchwale nr LVII/490/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych 
przez Gminę Staszów publicznych przedszkolach i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole 
podstawowej, wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się § 4. 

§ 2. 

Pozostała treść Uchwały nr LVII/490/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie 
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych 
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat 
w prowadzonych przez Gminę Staszów publicznych przedszkolach i oddziale przedszkolnym w publicznej 
szkole podstawowej pozostaje bez zmian. 

§ 3. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Dominik Rożek

1) Zmiany: Dz. U. z 2017r. poz. 2232 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 130. 
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2) Zmiany: Dz. U. z 2017 r. poz. 949 i poz. 2203.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LIX/508/18

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 29 marca 2018 r.

W związku z zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniu 1 marca 2018r. 
wyjaśnieniami dotyczącymi opłaty za publiczne przedszkola a umowy cywilnoprawne zasadnym staje się 
uchylenie § 4 Uchwały Nr LVII/490/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie 
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych 
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat 
w prowadzonych przez Gminę Staszów publicznych przedszkolach i oddziale przedszkolnym w publicznej 
szkole podstawowej. Wyjaśnienia, o których mowa powyżej stanowią, że nie ma podstaw do zawierania 
przez dyrektorów przedszkoli publicznych umów cywilnoprawnych z rodzicami, określających wysokość 
i zasady wnoszenia opłat. W uzasadnieniu niniejszego wyjaśnienia Ministerstwo Edukacji Narodowej 
przywołuje przepis art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 
(Dz.. U. poz. 2203), który brzmi: "Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 
placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz 
opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe 
o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych". Przepis ten został wprowadzony w celu doprecyzowania charakteru prawnego 
opłat z tytułu wychowania przedszkolnego - a tym samym - rozstrzygnięcia kognicji sądów i organów 
właściwych w tego rodzaju sprawach. Biorąc pod uwage powyższe zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 
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