
U C H W A Ł A  Nr  131/XVIII/16 

Rady   Miasta   Milanówka  

 z dnia 31 marca 2016 r. 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 101/XIV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 listopada 

2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania 

dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakres i tryb 

kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania 

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

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późń. zm.), w związku z art. 1 pkt 

2 lit. b oraz art. 2 pkt 3 lit. a  ustawy z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 35)  Rada Miasta Milanówka 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Rady Miasta Milanówka Nr 101/XIV/15 z dnia 26 listopada 2015 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakres i tryb kontroli 

prawidłowości ich pobierania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2015 r. 

poz.11051)  wprowadza się następujące zmiany :  

1) w § 2 ust. 1 pkt 3) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  - w wysokości:”. 

2) po § 3 ust. 1 pkt 3) dodaje się pkt 3a) w brzmieniu: 

„3a.) dla przedszkoli niepublicznych, które zapewniają dzieciom bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę w czasie ustalonym dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez 

Miasto, w których jednocześnie stosowane są zasady odpłatności za przedszkole, jakie 

obowiązują w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i które to zasady określone zostały 

w statucie przedszkola, w  wysokości 99% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków 

bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia 
pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, 

stanowiące dochody budżetu Miasta z zastrzeżeniem ust. 2”.  
3) w § 3 ust.1 pkt 7) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych –   w wysokości 75%”, 

4) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Na ucznia niepełnosprawnego jednostek,  o których 
mowa w ust. 1 pkt 3, 3a, 4 i 5 przysługuje dotacja w wysokości kwoty przewidzianej na 

niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto, jeżeli jest ona wyższa od kwoty określonej na 

podstawie ust. 1”. 
5) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Dotacje, określone w ust. 1 pkt 3, 3a, 4 ,5, 6, 7 

przysługują na każdego ucznia, z zastrzeżeniem  ust. 2”. 
 

§ 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 

 

                  mgr Małgorzata Trębińska 



 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 35) został przedłużony termin 

przekształcenia oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w przedszkola do dnia 

31 sierpnia 2019 r. dlatego należy dostosować zapisy w regulaminie do nowych 

przepisów prawa. 

Ponadto w/w ustawa zniosła obowiązek szkolny 6-latków, wskutek czego część 

dzieci 6-letnich pozostanie na kolejny rok szkolny w przedszkolu publicznym, 

ograniczając tym samym możliwości przyjęcia dzieci 3-letnich.  

Wobec powyższego należy rozważyć różne możliwości organizacyjno – prawne, 

dzięki którym 3-latkom zostanie zapewnione miejsce realizacji wychowania 

przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017. Jedną z nich jest możliwość przyznania 

przedszkolom niepublicznym dotacji na każde dziecko w wysokości 99 % wydatków 

bieżących przewidzianych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym prowadzonym 

przez miasto Milanówek, pomniejszonych o opłaty ponoszone przez rodziców  

za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody 

budżetu gminy, pod warunkiem, że przedszkola te będą stosowały zasady odpłatności  

za przedszkole, jakie obowiązują w przedszkolu prowadzonym przez gminę. Korzyści  

ze zwiększonej dotacji bezpośrednio odniosą rodzice, bowiem odpłatność za przedszkola 

niepubliczne będzie w takiej samej wysokości jak za przedszkole samorządowe. 

Dotacja dla przedszkoli niepublicznych, które będą pobierały opłaty  

na dotychczasowych zasadach nie ulegnie zmianie. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Katarzyna Wąsińska-Jano 

 


