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UCHWAŁA NR VII/

/11

RADY MIASTA TYCHY
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa
uchwałą w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli prowadzonych
przez Miasto Tychy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art.
52 § 4 i art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późń. zm.) na wniosek Prezydenta
Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych,
Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
1. Uznać wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Rady Miasta Tychy
Nr 0150/XIII/262/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia odpłatności
za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tychy jako niezgodną
z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zrealizować wezwanie, o którym mowa w ust. 1 i zobowiązać Prezydenta Miasta
Tychy do przedłożenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę, o której mowa w ust. 1
w sposób wnioskowany przez skarżących.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie:
( Uchwała Nr VII/ /11)
Państwo Sylwia i Jarosław Bula oraz Państwo Małgorzata i Robert Huska pismem z dnia
21 marca 2011 r. wezwali Radę Miasta Tychy do usunięcia naruszenia prawa polegającego
na uchwaleniu przez organ samorządu Uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/XIII/262/07
z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli
prowadzonych przez Miasto Tychy. Skarżący zarzucili, że ww. uchwała jako akt prawa
miejscowego jest niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami rangi ustawowej
w zakresie w jakim nakłada na przedstawicieli ustawowych małoletnich dzieci obowiązek
ponoszenia tzw. „opłaty stałej” (§ 1 i § 2 uchwały) w publicznych placówkach. Swoje
stanowisko skarżący uzasadnili, że świadczenie nauczania i wychowania w zakresie co
najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest zwolnione z opłat,
w związku z czym zaskarżona uchwała narusza prawa skarżących jako rodziców dzieci
uczęszczających do jednego z tyskich przedszkoli publicznych.
Po przeanalizowaniu wezwania nie można zgodzić się z uzasadnieniem Skarżących,
ponieważ zaskarżona uchwała w § 1 i § 2 ustala opłatę za przygotowanie posiłków, a nie za
realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Dotychczasowe przepisy ustawy o systemie oświaty nie precyzowały zasad pobierania opłat
za przedszkola. W związku ze zmianą z dnia 25 sierpnia 2010 r. ustawy o systemie oświaty
(Dz.U. z 2010 r. Nr 148, poz. 991) nakładającej na publiczne przedszkola obowiązek
zapewnienia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie ustalonym przez organ
prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie, zachodzi konieczność zmiany zaskarżonej
uchwały w sprawie odpłatności za przedszkola prowadzone przez miasto Tychy.
Zgodnie z art. 2 ww. ustawy dotychczasowe uchwały organów stanowiących jednostek
samorządu terytorialnego wydane na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zachowują moc
do czasu wydania uchwał zgodnych z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2011 r.
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Opracował:

Numer nadany przez DUR:

............................................................................
(data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:

............................................................................
(data, podpis i pieczątka Kierownika)

Projekt uchwały kieruję na:

....................................................................
( data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady
Miasta)

Sprawdził pod względem prawnym:

Odpowiedzialny pracownik (podmiot)
za realizację uchwały:
Dyrektor MZO

............................................................................
(data, podpis i pieczątka Radcy prawnego)

Zatwierdził:

Rozdzielnik:
1.
2.
3.

............................................................................
(data, podpis i pieczątka Zastępcy Prezydenta/ Skarbnika
Miasta/ Sekretarza Miasta)

Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta celem
przedłożenia pod obrady:

...........................................................................
(data, podpis i pieczątka Prezydenta)
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MZO,
DUR,
Kancelaria Prawna.

