
PROJEKT 

UCHWAŁA  Nr  …/…../22 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia ….. stycznia 2022 r. 

 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej, w tym 

kategorii dzieci oraz zasad jej rozliczania dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby 

dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących 

działalność na własny rachunek na terenie Gminy Milanówek 

 
 

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

z 2021 r. poz.1372 ze zm.) w związku z art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala co następuje: 

 
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr 425/XLIV/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie 

określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej, w tym kategorii dzieci oraz zasad jej rozliczania dla 

podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów 

oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Milanówek. 

 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 

 z dniem 01 kwietnia 2022 r. 

 

  
 
 
       Wiceprzewodnicząca 
     Rady Miasta Milanówka 
 

                                                  Jolanta Nowakowska 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UZASADNIENIE 

 
 

Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 są zadaniem własnym gminy. Gmina 

Milanówek prowadzi żłobek publiczny od lutego 2020 r. (wpis do rejestru). Wcześniej realizując to 

zadanie w sposób pośredni, dotowała miejsca dla dzieci w placówkach niepublicznych na 

podstawie uchwały Nr 370/XXXI/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 października 2013 r. w sprawie 

wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 

dziecięce na terenie Miasta Milanówka, a następnie uchwały Nr 425/XLIV/18 Rady Miasta Milanówka z 

dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej, w tym 

kategorii dzieci oraz zasad jej rozliczania dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby 

dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących 

działalność na własny rachunek na terenie Gminy Milanówek.  

Zgodnie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. 

2021, poz. 75 ze zm.) podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniające 

dziennych opiekunów mogą otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub u 

dziennego opiekuna dotację celową z budżetu gminy.  

Dotowanie z budżetu gminy niepublicznych instytucji nie jest obligatoryjne lecz 

fakultatywne. 

Udzielanie dotacji z budżetu gminy na rzecz placówek niepublicznych było spowodowane chęcią 

pomocy rodzicom w zapewnieniu opieki nad najmłodszymi mieszkańcami gminy, szczególnie w 

okresie kiedy Gmina Milanówek nie prowadziła żłobka publicznego. 

  Gmina Milanówek od roku 2020 prowadzi gminną jednostkę budżetową, którą jest Żłobek 

Publiczny w Milanówku, a roczne wydatki wykonane jednostki wyniosły:  

 

Rok Środki własne Środki zewnętrzne Wydatki wykonane 

ogółem 

2020 519 901,89 392 145,26 zł 912 047,15 zł 

2021 779 869,63 844 933,29 zł 1 624 802,92 zł 

 

Środki zewnętrzne pochodzą z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII „Rozwój Rynku Pracy”, Działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do 

aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.2 

Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” oraz z programu wojewódzkiego w 

ramach modułu 2 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

„MALUCH+” 2021. 

Wydatki z tytułu pozyskanych środków zewnętrznych będą mogły być wykorzystywane 

jeszcze tylko do miesiąca maja 2022 r. Prawdopodobnie kolejne wydatki na utrzymanie 

publicznego żłobka będą pochodzić ze środków własnych gminy. 

Ustawą z dnia 17 listopada 2021 o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. 2021, poz. 2270)  

od 2022 roku wprowadzono dodatkowe wsparcie dla rodziców w postaci rodzinnego kapitału 

opiekuńczego,  

a także nowe świadczenie w wysokości do 400 zł miesięcznie z przeznaczeniem na obniżenie 



kosztów opieki w żłobku, klubie dziecięcym czy u dziennego opiekuna, które  będzie przekazywane 

bezpośrednio na rachunek bankowy danej instytucji. 

Zarówno wsparcie w postaci rodzinnego kapitału opiekuńczego, które otrzyma rodzic, jak  

i bezpośrednie dofinansowanie do żłobka pochodzące ze środków budżetu państwa będą 

wypłacane już za miesiąc styczeń 2022 (dofinansowanie do żłobka od miesiąca kwietnia 2022 z 

wyrównaniem od stycznia br.). 

Przedstawiona propozycja, tj. uchylenie Uchwały Nr 425/XLIV/18 Rady Miasta Milanówka z 

dnia 26 kwietnia 2018 r. nie wpłynie na  zmniejszenie dostępności do szeroko pojętej opieki 

żłobkowej.  

Zarówno rodzice jak i placówki nie zostaną pozbawione wsparcia finansowego, które 

zamiast z budżetu gminy, będzie pochodzić z budżetu państwa. Środki z budżetu Gminy Milanówek 

przeznaczone dotychczas na wypłatę dotacji dla placówek niepublicznych będą mogły zostać 

wykorzystane na inne cele, w tym w szczególności na Żłobek Publiczny w Milanówku.  

 

 

 


