
PROJEKT 

UCHWAŁA NR  … … …  

RADY  MIASTA  MILANÓWKA 

z dnia … … … … … r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 337/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 

2013 roku w sprawie przyjęcia programu działań promujących rodziny wielodzietne 

zamieszkałe na terenie Miasta Milanówka poprzez wspieranie ich warunków życiowych 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) w związku z art. 17 ust. 2 pkt. 4 i art. 

110 ust. 10  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 

1507, 1622, 1630, 1818, 2473) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

W Uchwale Nr 337/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013 roku 

w sprawie przyjęcia programu działań promujących rodziny wielodzietne zamieszkałe na 

terenie Miasta Milanówka poprzez wspieranie ich warunków życiowych, w § 4 ust. 1 dodaje 

się pkt. 7 w brzmieniu: 

„7. umożliwienie dzieciom z rodziny wielodzietnej dostępu do oferty Żłobka Publicznego  

w Milanówku, przy ul. Warszawskiej 18A, poprzez zastosowanie 50 % zniżki od 

obowiązujących opłat za pobyt.” 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodnicząca 

     Rady Miasta Milanówka 

 

           Janina Moława                      

 



UZASADNIENIE 

 

Zmiana uchwały podyktowana jest potrzebą rozszerzenia katalogu podmiotów, które realizują 

zniżki za pobyt dzieci z rodzin posiadających Milanowską Kartę Rodziny 3+.   

W związku z tym, że na terenie Milanówka zostaje uruchomiony żłobek publiczny, którego 

działalność wpisuje się w realizowany Program Wspierania Rodziny dla Gminy Milanówek 

na lata 2019-2021, koniecznym stało się uwzględnienie tej placówki w katalogu podmiotów 

oferujących zniżki. Wobec powyższego niezbędne stało się ujednolicenie pobierania opłaty 

za pobyt dzieci, także w nowopowstałym Żłobku Publicznym przy ul. Warszawskiej 18A 

w wysokości takiej samej, jak w pozostałych publicznych placówkach opieki dla dzieci tj. 

Przedszkolu Nr 1 przy ul. Z. Herberta 43 i w Europejskim Przedszkolu Niepublicznym 

„Kasperek” przy ul. Brwinowskiej 2D.  

W celu ujednolicenia opłat za pobyt dzieci (powyżej pięciu godzin), w żłobku 

funkcjonującym w Gminie Milanówek, posiadacze Milanowskiej Karty Rodziny 3+ będą 

mogli korzystać ze zniżki w opłatach w wysokości 50%. Zmiana uchwały stworzy jednolite 

warunki uprawnień do zniżek dla rodziców dzieci uczęszczających do wszystkich placówek 

prowadzonych przez samorząd gminny.  

Środki finansowe na pokrycie 50% kosztów tych usług zostaną zabezpieczone w budżecie 

OPS w Milanówku, który realizuje program MKR 3+ i będą pochodziły z dochodów 

własnych gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


