
 

 

 

 

Uchwała Nr XXXIV/267/2005 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 12 grudnia 2005roku 

 

 

w sprawie: zmiany wzoru wniosku stanowiącego załącznik do regulaminu 

        obniżania lub zwalniania ze stałej opłaty za  świadczenia 

                  prowadzonych przez Gminę Karczew Gminnych Przedszkoli 

                  Publicznych 

 

 

 Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 

zmianami)oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

(Dz. U. z 1996 roku Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w 

Karczewie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Uchyla się w uchwale Nr XXI/165/2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 

listopada 2004 roku treść załącznika do regulaminu obniżania lub zwalniania ze stałej 

opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Karczew Gminnych Przedszkoli 

Publicznych i otrzymuje on brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą 

obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku. 

 

 

 
 

 

 Przewodniczący 

 Rady Miejskiej w Karczewie 

 mgr inż. Waldemar Pawlik 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 

 

 Do projektu w/w uchwały w sprawie zmiany wniosku stanowiącego załącznik do 

regulaminu obniżania lub zwalniania ze stałej opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę 

Karczew Gminnych Przedszkoli Publicznych, proponujemy zmianę  na wniosek bardziej 

rozbudowany, dający Komisji rozpatrującej wnioski o zwolnienie z opłaty stałej więcej danych 

osobowych rodziców i członków rodziny, w celu wydania stosownej decyzji.  
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Załącznik 

                                                                                                            
 do Regulaminu obniżania lub zwalniania 
                                                                                    z opłaty  stałej za świadczenia 
prowadzonych 
                                                                                   przez Gminę Karczew 
Gminnych Przedszkoli Publicznych  
                      do uchwały  Nr XXXIV/267/2005 
        Rady Miejskiej w Karczewie 
       z dnia  12 grudnia 2005 roku 

 

WNIOSEK 

O OBNIŻENIE / ZWOLNIENIE 

     OPŁATY STAŁEJ 

 

A/ Wypełnia wnioskodawca 

           B/ Wypełnia Komisja 

A. 

Dane ogólne: 

Proszę o obniżenie/zwolnienie opłaty stałej za pobyt i opiekę nad dzieckiem w Gminnym Przedszkolu .......... 

...........................................................  w ..................................................................................................................... 

Imię i nazwisko dziecka: ........................................................................................................................................... 

Nr PESEL dziecka: ................................................................................................................................................... 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekuna: ................................................................................................................... 

Nr PESEL ojca: .........................,  Nr PESEL matki: ..........................,  Nr PESEL opiekuna: 

.........................., 

Nr NIP ojca: ................................, Nr NIP matki: ................................, Nr NIP opiekuna: ................................,  

Adres zameldowania dziecka: .................................................................................................................................. 

Telefon kontaktowy: .................................................................................................................................................. 
/niepotrzebne skreślić/ 

 

Dane o rodzinie: 
Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym, których dochody w  3 miesiącach poprzedzających złożenie wniosku wynosiły: 

Lp. Imię i nazwisko Stopień 

pokrewieństwa 
Data 

urodzenia 

Miejsce pracy (nauki) rodzica – 

opiekuna (rodzeństwa)  

Miesięczna 

wysokość 

dochodów 

(brutto) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Łączny dochód gospodarstwa domowego (brutto)  

Średnia miesięczna (z ostatnich 3 miesięcy) wysokość dochodów przypadająca na   



1 członka rodziny (brutto)                                                                                                                                           
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W rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, rodzina 

niepełna, alkoholizm, narkomania lub inna okoliczność (należy wymienić): ............................................................. 

...................................................................................................................................................................................... 

Dane uzasadniające  obniżenie / zwolnienie  z opłaty stałej: 

................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

Dane uzupełniające: 
Czy wcześniej nastąpiło obniżenie/zwolnienie z opłaty stałej? Proszę zaznaczyć odpowiednią kratkę  w tabeli. 

 TAK (za jaki okres) NIE  

Obniżenie opłaty stałej   

Zwolnienie z opłaty stałej   

 

 

 

........................................                                                                                         

........................................ 

  (miejscowość i data)         (czytelny podpis) 

                                                                                                                                    

 

 

 

Oświadczam, iż: 
 świadoma/y  odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że informacje 

zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą, 

 zapoznałam/em  się z warunkami uprawniającymi do ubiegania się o obniżenie / zwolnienie z opłaty 

stałej, 

 nie jestem / jestem  zatrudniona/y ani nie wykonuję innej pracy zarobkowej, 

 nie mam / mam  ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty oraz świadczenia 

pielęgnacyjne, 

 nie prowadzę / prowadzę  pozarolniczą działalność gospodarczą, 

 nie prowadzę / prowadzę  rolniczą działalność gospodarczą, 

 nie pobieram / pobieram  zasiłek rodzinny na dziecko/dzieci oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

 nie pobieram / pobieram  zasiłek dla bezrobotnych oraz nie jestem / jestem  zarejestrowana/y  

w Powiatowym Urzędzie Pracy, 

 nie pobieram / pobieram  inne dodatki – wymienić: ........................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................... 

/niepotrzebne skreślić/ 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833). 

 

 
........................................                                                                                         

........................................ 

       (miejscowość i data)                                                                                                        

(czytelny podpis) 

                                                                                                             

 

 

 
Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

1. zaświadczenie/a o zarobkach, 

2. zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z Ośrodka Pomocy Społecznej, 

3. inne dokumenty /rodzajdokumentów/ :................................................................................................................. 

4. .................................................................................................................................................................................. 

5.................................................................................................................................................................................... 

6. .................................................................................................................................................................................. 

7. .................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 
Opinia dyrektora przedszkola: ................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 
........................................                            ........................................                          

........................................ 

   (miejscowość i data)                                  (pieczęć przedszkola)                   (pieczęć i 

czytelny podpis dyrektora) 
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B. 

 

Ustalona forma Wysokość obniżonej opłaty 

stałej (%) 

Okres  obniżenia / zwolnienia  

z opłaty stałej 

- obniżenie opłaty stałej   

 

 

- zwolnienie z opłaty stałej   

 

 

 

 
Podpisy członków Komisji: 

1. Przewodniczaca Komisji  ............................................................... 

2. Członek Komisji              ............................................................... 

3. Członek Komisji              ............................................................... 
4. Członek Komisji              ............................................................... 

5. Członek Komisji              ............................................................... 

6. Członek Komisji              ............................................................... 
 

 

 

 

 
Akceptacja: Burmistrza Karczewa 

 

 

 
........................................                            ........................................                         

............................................. (miejscowość i data)                            (pieczęć  urzędowa)                                  

(pieczęć i czytelny podpis  
                                                                                                                                      

Burmistrza Karczewa) 

 

 
 


