
Projekt 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia .................... 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 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 14 ust. 5 pkt 1 i pkt 2,                   

ust. 5a, ust. 5g  i ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1943 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 ze zm.), 

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 rozpoczętą 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 dzieci posiadające na dzień 30 

września roku szkolnego aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 
§ 3. 

Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń, ustalana jest jako iloczyn stawki 

godzinowej, o której mowa w § 2, liczby dni pracy w danym miesiącu oraz zadeklarowanej 

przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka dziennej liczby godzin pobytu dziecka                     

w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania 

przedszkolnego ponad wymiar określony w § 1. 
 

§ 4. 

W przypadku nieobecności dziecka opłata, o której mowa w § 3 podlega proporcjonalnemu 

zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne. 
 



 

§ 5. 

Warunki korzystania z wychowania przedszkolnego, wysokość opłat za korzystanie                         

z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych oraz 

opłat za wyżywienie, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem 

przedszkola/szkoły a rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka. 

 

§ 6. 

Traci moc Uchwała Nr 412/XXXV/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 lutego 2014 r.                         

w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne 

prowadzone przez Gminę Milanówek (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3227). 

 

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 
 

§ 8.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. 

 

 

 

       Przewodnicząca 

        Rady Miasta Milanówka 

 

                mgr Małgorzata Trębińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

  Dnia 9 grudnia 2016 r., weszła w życie ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmian                    

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.                       

z 2016 r. poz. 1985), która wprowadziła zmiany w finansowaniu wychowania 

przedszkolnego. 

Zgodnie z w/w ustawą, począwszy od roku 2017, dzieci sześcioletnie uczęszczające do 

przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych                          

w szkołach podstawowych zostaną objęte subwencją oświatową. Jednocześnie, nowelizacja 

znosi możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego dzieci w wieku 6 lat. 

Na podstawie zmienionego art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579) rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę 

publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 

innych formach wychowania przedszkolnego. 

Przy określaniu wysokości opłat, rada gminy uwzględnia czas bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki nie krótszy niż 5 godzin dziennie oraz może ustalić warunki 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. 

Uchwała zawiera uregulowania odnoszące się do zmienionego stanu prawnego oraz 

zachowuje wysokość dotychczas obowiązującej w Gminie Milanówek opłaty. Wprowadza 

jednocześnie w § 2 nowe zapisy dotyczące całkowitego zwolnieniu z opłat niektórych dzieci. 

Zgodnie z § 2 ust. 3 uchwały, z opłaty zwalnia się posiadające na dzień 30 września roku 

szkolnego aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Zwolnienie takie zaproponowano  z uwagi na fakt, iż na dzieci niepełnosprawne, wykazane  

w bazie danych Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września roku 

poprzedzającego rok budżetowy, gmina otrzymuje dodatkową część oświatową subwencji 

ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych kształceniem tych dzieci. 

Wychowanie dziecka niepełnosprawnego niesie ze sobą ogromny wysiłek nie tylko 

organizacyjny, ale także finansowy dla rodziców/prawnych opiekunów niepełnosprawnych 

dzieci, dlatego zastosowanie proponowanego zwolnienia jest w pełni zasadne. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. Zgodnie z art. 

4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579), w uzasadnionych przypadkach akty 

normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3 ww. ustawy, mogą wchodzić w życie w terminie 

krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego 

wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją 

temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu                          

w dzienniku urzędowym. Jednocześnie, zgodnie z art. 5 ww. ustawy, przepisy art. 4 nie 

wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli 

zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Wymienione 

wyżej przesłanki w tym przypadku zachodzą. Proponowana treść niniejszej uchwały zawiera 

regulacje, które nie są sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawnego oraz 

działają zdecydowanie na korzyść mieszkańców zawężając grupę osób zobligowanych do 

ponoszenia opłaty za wychowanie przedszkolne w prowadzonych przez Gminę Milanówek 

jednostkach wychowania przedszkolnego. 


