
Uchwała Nr XXXVI/282/2006 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 24 marca 2006 roku 

 

w sprawie: opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym prowadzonym 

        przez Gminę Karczew 

 

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

1990r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 14 

pkt. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 

329 z późn. zm.) Rada Miejska w Karczewie uchwala, co następuje: 

 

§1 

1. Ustala się miesięczną opłatę stałą od każdego dziecka korzystającego ze świadczeń 

prowadzonych przez Gminę  przedszkoli w wysokości 160,00zł (słownie: sto 

sześćdziesiąt złotych). 

2. Jeżeli do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny, za 

każde następne dziecko opłata może być obniżona o 25%. 

3. Rodzice lub opiekunowie dziecka znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

mogą wystąpić o obniżenie opłaty, o której mowa w ust. 1 po złożeniu wniosku 

stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały. 

4. Zwolnieni z opłaty stałej mogą być rodzice/opiekunowie, których dochód na osobę 

nie przekracza kwoty zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie” art. 7 

ustawy  

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami). 

5. W szczególnie uzasadnionych wypadkach spowodowanych wyjątkowo trudną 

sytuacją materialną, rodzice lub opiekunowie dziecka mogą być całkowicie zwolnieni 

z opłaty stałej. 

6. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty, o 

której mowa w ust.1. 

7. W przypadku uczęszczania dziecka do przedszkola dyżurującego w okresie 

przerwy wakacyjnej opłata pozostaje jak w ust. 1. 

a) w przypadku uczęszczania dziecka do przedszkola dyżurującego w okresie  

przerwy wakacyjnej w wymiarze 14 dni kalendarzowych opłata, o której mowa 

 w ust. 1 wynosi 50% ustalonej kwoty. 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 
 

§3 

Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

§4 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 

               Przewodniczący 

      Rady Miejskiej w Karczewie 

              mgr inż. Waldemar  Pawlik 
 



 

 

 

Uzasadnienie 

 

 W oparciu o art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty Rada Miejska w Karczewie 

ustala opłatę za świadczenie w prowadzonych przez Gminę przedszkolach publicznych. 

Nawiązując do Uchwał Rady Gminy XXI/165/2004 w sprawie zmiany opłaty za 

przedszkole, oraz XXXIV/267/2005 w sprawie zmiany wzoru wniosku, które to 

rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody uchylono, wnioskuje się o podjęcie uchwały, 

przy pozostawieniu obowiązującej wysokości odpłatności za przedszkole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ZAŁĄCZNIK NR 1 

do uchwały Nr XXXVI/282/2006 

         Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia  24 marca 2006 roku 

 

WNIOSEK 

o obniżenie lub zwolnienie z opłaty stałej 

za pobyt dziecka w przedszkolu 



 

Proszę o obniżenie opłaty stałej za pobyt dziecka i opiekę nad moim dzieckiem 

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

...... 

(imię i nazwisko dziecka) 

w Przedszkolu Nr .............. 

 

Informuję, iż łączne dochody brutto mojej rodziny na podstawie zaświadczeń wystawionych przez 

właściwe zakłady pracy z ostatnich 6 miesięcy, odcinek renty lub emerytury (w załączeniu) 

wynoszą ........................... zł. 

(słownie: 

..........................................................................................................................................). 

 

Liczba osób na utrzymaniu .......... Są to: 

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

(podać imiona, nazwiska i stopień pokrewieństwa) 

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

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

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

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

Na jednego członka rodziny przypada miesięcznie ....................................... zł. 

 

Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub ich zatajeniu 

oświadczamy, że podane dochody stanowią wszystkie dochody mojej rodziny. 

 

Karczew, dn. ................    

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

      (podpisy rodziców lub opiekunów) 

USTALENIA KOMISJI: 

 

Komisja ustaliła odpłatność za pobyt i opiekę nad 

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

   (imię i nazwisko dziecka) 

w wysokości ............................. zł. (słownie: .............................................................................. 

zł.) 

 

Podpisy członków Komisji: 

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

  

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

 

 

Karczew, dn. ..... mies. ........ ..........r. 
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 



do uchwały Nr XXXVI/282/2006 

         Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia  24 marca 2006 roku 

 

 

Tabela 

miesięcznych opłat za przedszkole 

w zależności od dochodów na członka rodziny 

 

Dochód na 1 członka rodziny Opłata za przedszkole 

  

0 - 100 100 

101 - 200 130 

powyżej 200 160 

 

 


