
UCHWAŁA  NR  363/XL/17 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 28 listopada 2017 r. 
 

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku  

do lat 5, w prowadzonych przez Gminę Milanówek przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 14 ust. 5 pkt 1 i pkt 2, ust. 5a, ust. 5g  ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) oraz art. 4 ust. 

1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 
 

1. Bezpłatne usługi w zakresie realizacji podstawy programowej świadczone są przez publiczne 

przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania 

przedszkolnego, prowadzone przez Gminę Milanówek w wymiarze pięciu godzin dziennie, 

przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. 

2. Czas na realizację podstawy programowej ustala się w godzinach określonych w statucie 

przedszkola/szkoły lub organizacji innej formy wychowania przedszkolnego. 
 

§ 2. 

1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w czasie 

przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych, o których mowa w § 1 ustala się opłatę  

w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę zajęć. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia. 

3. Z opłaty, o której mowa w ust. 1 zwalnia się w całości rodziców dzieci, które posiadają 

na dzień 30 września roku szkolnego aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 
 

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr 242/XXVIII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 stycznia 2017 r. 

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 

5, w prowadzonych przez Gminę Milanówek przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. 

Maz. poz. z 2017 poz. 1675). 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 
 

§ 5.  

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

Województwa Mazowieckiego. 

 

               Przewodnicząca 

        Rady Miasta Milanówka 
 

                mgr Małgorzata Trębińska 



Uzasadnienie 

   

 

Zgodnie z art. 14 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), upoważnienie rady gminy dotyczy jedynie ustalania w drodze 

uchwały wysokości opłaty oraz możliwości wprowadzenia od niej zwolnień za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznym przedszkolu lub 

publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar 

zajęć. Wskazanie w uchwale rady gminy konieczności ponoszenia przez rodziców opłat za czas 

zadeklarowanego przez nich pobytu dziecka w przedszkolu, nie mieści się w granicach 

upoważnienia udzielonego radzie gminy w ww. artykule. Rada nie została upoważniona 

do ustalania zasad naliczania tych opłat. W związku z powyższym  zasadne jest wprowadzenie 

nowej uchwały regulującej tylko te kwestie, do których rada gminy ma ustawowe upoważnienie. 

 

 

 


