
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 lipca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2010 r.

ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 1, w pkt 1 po wyrazach "art. 6 ust. 1 pkt 2" dodaje się wyrazy "i ust. 2"

oraz po wyrazach "art. 7d," dodaje się wyrazy "art. 14 ust. 5,";

2) w art. 1 w pkt 3 w lit. b, ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez:

1) przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa

w art. 6 ust. 1 pkt 2;

2) publiczną inną formę wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym

czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli

publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2.";

3) w art. 1 w pkt 4, w ust. 7 skreśla się wyraz "bezpłatnego";

4) po art. 1 dodaje się art. … w brzmieniu:

"Art. …. Dotychczasowe uchwały organów stanowiących jednostek samorządu

terytorialnego wydane na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy zmienianej

w art. 1, zachowują moc do czasu wydania uchwał przewidzianych w art. 14

ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2011 r.".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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Uzasadnienie

Na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2010 r. Senat zajął stanowisko w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o systemie oświaty i uchwalił do niej 4 poprawki.

W myśl ustawy o systemie oświaty, w przypadku szkół i placówek prowadzonych

przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego

określone w poszczególnych jej przepisach wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada

powiatu, sejmik województwa.

Senat, przyjmując poprawkę nr 1, uznał za zasadne doprecyzowanie powyższej

regulacji poprzez wskazanie, że zadania i kompetencje dotyczące publicznych innych form

wychowania przedszkolnego oraz ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielane przez

przedszkola publiczne oraz publiczne inne formy wychowania przedszkolnego przekraczające

wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wykonują odpowiednio wyżej wskazane

organy jednostek samorządu terytorialnego.

Przyjmując poprawkę nr 2 Senat uznał za celowe określenie zasad ustalania

wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczną inną formę wychowania

przedszkolnego, których wymiar przekroczył czas bezpłatnego nauczania, wychowania

i opieki. Zasady te będą jednolite z zasadami dotyczącymi ustalania wysokości opłat

za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne.

Jak już wyżej wskazano, publiczna inna forma wychowania przedszkolnego

zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ

prowadzący, który jednak nie może być krótszy niż czas określony w przepisach

wykonawczych. Uwzględniając powyższe oraz to, że inne formy wychowania przedszkolnego

mogą być zarówno publiczne jak i niepubliczne (a tylko formy publiczne zapewniają

bezpłatne świadczenia) Senat uznał za zasadne uściślenie zakresu upoważnienia ustawowego

dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do określenia, w drodze

rozporządzenia, m.in. rodzajów innych form wychowania przedszkolnego oraz minimalnego

dziennego wymiaru godzin świadczonego przez te formy nauczania, wychowania i opieki

(poprawka nr 3).

Ponadto Senat, przyjmując poprawkę nr 4, uznał za zasadne wprowadzenie przepisu

przejściowego, dzięki któremu dotychczasowe uchwały organów stanowiących jednostek

samorządu terytorialnego, wydane na podstawie określonych przepisów, zachowają moc

do czasu wydania nowych uchwał, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2011 r.


