
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.121.2017.3 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 22 lutego 2017 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 ze zm.) 

orzekam 

nieważność § 2 w zakresie wyrazów „przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego” uchwały nr XXVI/176/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie 

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych 

prowadzonych przez Gminę Kościelec - ze względu na istotne naruszenie prawa. 

Uzasadnienie  

Uchwała Rady Gminy Kościelec nr XXVI/176/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. została podjęta na podstawie 

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze 

zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.). 

 Powyższa uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 31 stycznia 2017 r. 

Organ nadzoru dokonując badania zgodności z prawem powyższej uchwały, stwierdził co następuje: 

 Rada Gminy Kościelec na sesji w dniu 26 stycznia 2017 r. podjęła uchwałę nr XXVI/176/17 w sprawie 

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych 

prowadzonych przez Gminę Kościelec. 

 W § 2 Rada wskazując wymiar godzin, w ramach którego zapewnia się bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę posługuje się pojęciem „podstawy programowej wychowania przedszkolnego”, 

tymczasem w aktualnym stanie prawnym bezpłatne są świadczenia udzielane w ciągu 5 godzin dziennie bez 

względu na to czy w tym czasie realizowania jest podstawa programowa. Zgodnie z treścią 

art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszy niż 5 godzin dziennie. Przy 

czym rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie 

przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ale nie mogą być one wyższe niż 1 zł 

za godzinę zajęć (art. 14 ust. 5 i 5a cyt. ustawy). W tej sytuacji w czasie objętym opłatą mogą być 

realizowane: zajęcia obejmujące w pewnej części świadczenia dotyczące nauczania, wychowania i opieki, 

mieszczące się w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, jak i odnoszące się 

w pozostałej części do nauczania, wychowania i opieki, w zakresie nie realizującym podstawy 

programowej. 

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 lutego 2017 r.

Poz. 1460



 Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem 

Wojewody Wielkopolskiego. 

  

  

 

Wojewoda Wielkopolski 

(-) Zbigniew Hoffmann 
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