
 PROJEKT 
UCHWAŁA NR ................/2017 

 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA  
z dnia ................. 2017 r.  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie 
 z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne 

nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w  przedszkolu 
prowadzonym przez Miasto Podkowa Leśna 

 

 

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 z późn. zm.) i art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 

ust. 5  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)  

w związku z art. 2 pkt 1 oraz art. 5 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy  

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw  

(Dz.U. z 2016 r. poz.1985) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. W uchwale Nr 215/XXXIV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia  

7 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 

dzieci w wieku do lat 5 w  przedszkolu prowadzonym przez Miasto Podkowa Leśna  

§ 2 otrzymuje brzmienie:  

„§ 2. 1. Za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez Przedszkole, przez dzieci w wieku do 

lat 5, ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą rozpoczętą godzinę 

przekraczającą wymiar określony w § 1.  

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki 

godzinowej, o której mowa w ust. 1 oraz faktycznej liczby godzin pobytu dziecka  

w Przedszkolu.”. 

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. 

 
 

 

Monika Płaszewska-Opalińska 

/-/ 

Radca prawny 

Wa-8421 

 



 

 
UZASADNIENIE 

 
do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne 
nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w  przedszkolu prowadzonym 

przez Miasto Podkowa Leśna 
 
 

 

Biorąc pod uwagę wymagania, jakie przed jednostkami samorządu terytorialnego 

stawia Oddział Nadzoru Prawnego nad Organami Samorządów Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego, w uchwale Nr 215/XXXIV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia  

7 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 

dzieci w wieku do lat 5 w  przedszkolu prowadzonym przez Miasto Podkowa Leśna  

należy wprowadzić zmiany dostosowujące zapisy uchwały do przepisów prawa. Zgodnie z 

sugestią MUW zmienić należy brzmienie § 2 uchwały (ust. 1 - uchwała ta nie powinna 

określać zakresu świadczeń udzielanych przez przedszkole, ust. 2 i ust. 3 – powtarzają zapisy 

ustawy). 

 

Mając powyższe na względzie wnoszę o podjęcie przedłożonej uchwały. 

 

 

 
 

   Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 

  /-/ 

 Artur Tusiński 

 


