
UCHWAŁA NR XXXV/205/17
RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 19 maja 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu i innej formie 
wychowania przedszkolnego oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole i inną formę 

wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iłowo-Osada

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym           
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i 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, poz. 2169, z 2017 r. poz. 60) Rada 
Gminy Iłowo-Osada uchwala,  co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/168/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia 
czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego oraz opłat                    
za świadczenia udzielane przez przedszkole i inną formę wychowania przedszkolnego, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Iłowo-Osada wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 skreśla się wyraz "rozpoczętą",

2) w § 4 uchyla się ust. 2 - 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłowo-Osada.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Świątkowska
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UZASADNIENIE

Projekt uchwały Rady Gminy Iłowo – Osada zmieniającej uchwalę w sprawie określenia czasu
bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego oraz opłat
za świadczenia udzielane przez przedszkole i inną formę wychowania przedszkolnego, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Iłowo-Osada stanowi wykonanie delegacji z art. 6 ust. 1 pkt 2 i 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, poz. 2169, z 2017 r. poz. 60).

Projekt uchwały przedkłada się do uchwalenia w związku z zasygnalizowaniem przez Departament
Prawny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie konieczności wprowadzenia
zmian w podjętej przez Radę Gminy Iłowo-Osada w dniu 28 grudnia 2016r. uchwale Nr XXX/168/16 w
sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu i innej formie wychowania
przedszkolnego oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole i inną formę wychowania
przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iłowo-Osada i dostosowania
zapisów uchwały do orzecznictwa sądów administracyjnych. Uchylane regulacje,
uwzględniając linię orzecznictwa sądów, stanowią materię, która winna być uregulowana w umowach
cywilnoprawnych zawieranych pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym)
dziecka nie zaś w uchwale rady gminy.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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