
PROJEKT 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia .................... 2019 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 447/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 

2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów 

objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Milanówek placówkach wychowania 

przedszkolnego 

 

 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 52 ust. 1-3, ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.) w związku 

art. 13 ust. 1 pkt 2, 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 
 

W uchwale Nr 447/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,  

w prowadzonych przez Gminę Milanówek placówkach wychowania przedszkolnego wprowadza 

się następującą zmianę: 

 § 2 w ust. 1 wyrazy "za każdą godzinę zajęć" zastępuje się wyrazami "za każdą rozpoczętą 

godzinę faktycznego pobytu dziecka ". 

 

§ 2. 

Pozostałe postanowienia uchwały Nr 447/XLVI/18 nie ulegają zmianie. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 4.  

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

Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r. 

 

 

               Przewodnicząca 

        Rady Miasta Milanówka 

 

                          Janina Moława 

https://sip.lex.pl/#/document/18654848/2019-08-31?cm=DOCUMENT


 

UZASADNIENIE 

   

 

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245), wprowadziła między innymi 

zmianę w art. 52  ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych, polegającą na zamianie w tymże ustępie wyrazów "za godzinę zajęć" wyrazami 

"za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym 

w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego". Przepis w zmienionej 

wersji wchodzi w życie dniem 1 września br. 

W związku z powyższym Rada Miasta Milanówka jest zobowiązana dostosować zapisy aktu 

prawa miejscowego do aktów wyższego rzędu. 

 

 

 

 


