
 

 

 

Uchwała Nr XIV/90/2011 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 26 sierpnia 2011 roku 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/341/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 

lutego 2010 roku w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla 

którego organem prowadzącym jest Gmina Karczew 

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

(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. § 3 pkt 1  uchwały Nr XLIV/341/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 

2010 roku w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem 

prowadzącym jest Gmina Karczew otrzymuje nowe brzmienie.: 

„1. Ustala się dla rodziców (prawnych opiekunów) odpłatność w wysokości 2,90 zł za 1 godzinę za 

świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego, obejmującą koszty następujących zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz 

dydaktycznych: 

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, 

2) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem, 

3) zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, 

4) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy dziecka, 

5) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.” 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

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

Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

     Tadeusz Marton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 
Do dziś obowiązująca uchwała w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu została podjęta w 

lutym 2010 r. i wysokość tej opłaty ustalono na 2 zł. 

Rosnące koszty utrzymania placówek oświatowych są wynikiem  ustalania zróżnicowanych 

wysokości odpłatności za przedszkole, przez Gminy w zależności od  zasobności. 

W załączonym projekcie uchwały proponujemy zmianę odpłatności na kwotę 2,90 za 1 godzinę 

pobytu dziecka w przedszkolu, ponad podstawę programową. 

Różnica jaka  zostanie uzyskana jako dochód dla Gminy to kwota ok.170.000 zł w skali roku. 


