
 

UCHWAŁA Nr 452 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 25 stycznia 2017 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 637 Rady Miasta Konina z dnia 25 września 2013 r. 

w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości 

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Konin 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 

14 ust.5 i ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. 

poz.1943 ze zm.) Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W Uchwale Nr 637 Rady Miasta Konina z dnia 25 września 2013 r. w sprawie określenia 

czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Konin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 17 października 2013 r. poz. 5644) dokonuje się 

następujących zmian: 

1) W § 2 ust. 1 zmienia się zapis „za każdą rozpoczętą godzinę zegarową” na „za każdą pełną 

godzinę zajęć ”. 

2) Zmienia się treść § 3 ust. 1 pkt 2 i nadaje następujące brzmienie: 

„2) za dzieci trzy, cztero i pięcioletnie objęte pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Koninie.”.  

3) W § 4 skreśla się pkt 2. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina oraz dyrektorom publicznych 

przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konin. 

§ 3. 

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

Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2017 roku. 

    Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

              /-/    Wiesław Steinke 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 452 

Rady Miasta Konina 

z dnia 25 stycznia 2017 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 637 Rady Miasta Konina z dnia 25 września 2013 r. 

w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości 

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Konin 

 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostki 

samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz.198 ze zm.) polegającej m.in. na objęciu 

częścią oświatową subwencji ogólnej dzieci w wieku 6 lat i powyżej, objętych wychowaniem 

przedszkolnym w przedszkolach, zachodzi konieczność zmiany uchwały w sprawie 

określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Konin. 

  Do tej pory dzieci sześcioletnie wnosiły opłaty za przedszkole na zasadach 

określonych w Uchwale Nr 637 Rady Miasta Konina z dnia 25 września 2013 r. i na które 

była przyznana dotacja celowa z budżetu państwa, w roku 2016 na poziomie 1 370,00 

zł/dziecko. Od stycznia 2017 roku na dzieci sześcioletnie i powyżej będzie naliczona 

subwencja oświatowa w wysokości ok. 4 300,00 zł na rok, nie licząc kwot przekazywanych 

do tej pory na te dzieci w subwencji oświatowej w związku z posiadanymi orzeczeniami 

o potrzebie kształcenia specjalnego.  

Ustawodawca upoważnił radę gminy do określenia opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie 

przekraczającym wymiar zajęć niezbędny do realizacji programu wychowania 

przedszkolnego oraz ewentualnego określenia warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z opłat, przy czym wysokość tej opłaty nie może być niższa niż 1 zł za godzinę 

zajęć. Ze względu na ukazanie się rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego 

w sprawie nieważności użycia sformułowania „rozpoczęta godzina” w uchwałach 

dotyczących pobierania opłat za wychowanie przedszkolne dokonuje się zmiany § 2 ust. 1 

Uchwały Nr 637 Rady Miasta Konina z dnia 25 września 2013 r., w którym zastępuje się 

zapis „każdej rozpoczętej godziny zegarowej” na „każdą pełną godzinę zajęć”. W opinii 

organu nadzoru w przypadku gdy ustawa używa pojęcia „godzina” należy przez to rozumieć 

pełną godzinę. Uzasadnia to tym, że konieczność ponoszenia opłat za każdą godzinę nauki, 

wychowania i opieki nad dzieckiem prowadziłaby do sytuacji, w której odpłatnością byłby 

również czas, w którym nie są dokonywane żadne świadczenia, ponieważ dziecko opuściło 

przedszkole przed upływem godziny. Stanowisko takie podziela Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Poznaniu, który w wyroku z dnia 24.01.2013 r. (sygn. akt IV SA/Po 

1167/12) za wadliwe uznał naliczanie opłat za każdą „rozpoczętą” godzinę korzystania ze 

świadczeń jak za godzinę pełną. Zdaniem Sądu taka regulacja pozostaje w sprzeczności 

z niekwestionowaną w orzecznictwie zasadą ponoszenia opłat tylko za rzeczywisty czas 

korzystania przez dziecko z danego świadczenia. 

Zmiana uchwały jest wypełnieniem obowiązku ustawowego. 

 

   Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

   /-/Wiesław Steinke 

 


