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z dnia  16 grudnia 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/388/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krapkowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz  art. 6 ust. 1 pkt 2, art.14 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) Rada Miejska                              
w Krapkowicach uchwala, co nastepuje:

§ 1. W Uchwale Nr  XXIII/388/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. 
w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Krapkowice zmienia się treść § 3 ust. 1 pkt 2, który otrzymuje brzmienie: "2) rodzina, której dziecko 
korzysta z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, posiada założoną Kartę Dużej Rodziny- wówczas 
pobiera się za każde dziecko opłatę w wysokości 50%."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicach 
ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach i wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2015 roku.  

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2015 roku Gmina Krapkowice zgodnie z Uchwałą Nr VI/56/2015 Rady Miejskiej

w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. przystąpiła do realizacji samorządowego programu

przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych pod nawzwą "Gmina dla Rodziny

Wielodzietnej". Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z ulg i zniżek oferowanych w ramach

programu jest Karta Dużej Rodziny, która zastąpiła Krapkowicką Kartę Rodziny.

W związku z powyższym istnieje konieczność zmiany Uchwały Nr XXIII/388/2013 Rady

Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania

przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krapkowice.

Wolą Rady Miejskiej jest wprowadzenie zmiany zapisu w w/w uchwale od dnia 1 lipca 2015 r.

Przepis art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych

aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) stanowi, że przepisy art. 4 nie wyłączają

możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady

demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Przepis ten znajduje zastosowanie

również do aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego

(wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 sierpnia 2009 r., IV SA/Wr

2/09).

Regulacja proponowanej uchwały jest korzystna z punktu widzenia jej adresatów –

rodziców/opiekunów posiadających Kartę Dużej Rodziny, których dzieci uczęszczają do przedszkola –

bowiem umożliwia im już z dniem 1 lipca br. korzystanie z 50% zniżki przy regulowaniu płatności

za przedszkole. Podejmowana uchwała nie ogranicza dotychczasowych uprawnienia adresatów uchwały,

a wręcz polepsza ich sytuację, bowiem wypełnia lukę, jaka powstałaby w przypadku, w którym uchwała

zaczęłaby obowiązywać dopiero po upływie 14 dni od jej publikacji, a która polegałaby na czasowym

wyłączeniu możliwości korzystania ze zniżki. Takie więc uchwalenie przepisów prawa miejscowego

obowiązujących z mocą wsteczną nie godzi w zasadę demokratycznego państwa prawa.
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