
 

 

OGŁOSZENIE KONSULTACJI  

projektu uchwały: w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru oferty 

 

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka 

w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 

wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru oferty. 

Zgodnie z przepisami dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie 

przedszkolne, natomiast od 1 września 2015 r. dziecko w wieku 4 lat (z początkiem roku szkolnego 

w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 4 lata) ma zagwarantowane prawo do korzystania  

z wychowania przedszkolnego, a dziecko w wieku 3 lat nabywa takie prawo od  1 września 2017 

roku. Zapewnienie warunków do realizacji wyżej wymienionego obowiązku oraz  prawa jest 

zadaniem własnym gminy. Gmina Milanówek jest zobowiązana do zapewnienia dzieciom, o których 

mowa powyżej, miejsc w przedszkolach publicznych, przedszkolach niepublicznych, niepublicznych 

innych formach wychowania przedszkolnego, położonych na terenie gminy. W celu wyłonienia 

niepublicznych placówek przedszkolnych, o których mowa wyżej gmina zobowiązana jest do 

przeprowadzenia otwartego konkursu ofert. Podstawą do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert 

jest określenie jego regulaminu oraz kryteriów wyboru ofert stad przyjęcie przedmiotowej uchwały 

jest zasadne. 
 

forma konsultacji: pisemna 
 

termin konsultacji: od 31.03.2015 r. do 07.04.2015 r. 
 

komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka 

osoba do kontaktu: p. Katarzyna Wąsińska-Jano  tel. 22 7583061 wew. 185 oswiata@milanowek.pl 
 

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz 

udostępniony będzie w wersji papierowej -  w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.  

Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany  

w formie papierowej drogą pocztową. 

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa 

dotyczy projektu w/w uchwały do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 31.03.2015 r. do 

07.04.2015 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.  

   

 

 Burmistrz Miasta Milanówka 
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Przygotowała: B. Ciesielka 


