
 

 

 

Uchwała Nr XVI/119/2011 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 26 października 2011 roku  

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/103/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 

września 2011 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) i 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. Paragraf 4 uchwały Nr XV/103/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 września 

2011 roku w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem 

prowadzącym jest Gmina Karczew otrzymuje następujące brzmienie.: 

„§ 4. 1. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń wykraczających poza podstawę 

programową wychowania przedszkolnego ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której 

mowa w § 3 oraz zadeklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka liczby godzin 

pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej. Zmiana przez rodzica 

lub prawnego opiekuna dziecka zadeklarowanej liczby godzin może nastąpić w każdym czasie w 

trakcie roku szkolnego ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym dyrektor przedszkola został poinformowany o zmianie.  

 2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w ust. 1, podlega 

zwrotowi pod warunkiem poinformowania dyrektora przedszkola o nieobecności dziecka i 

przewidywanym czasie jej trwania. Zwrot opłaty za każdy dzień absencji dziecka jest dokonywany 

w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne w przedszkolu.” 

 

 § 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 

 

W związku z otrzymaniem rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego, który 

stwierdza nieważność § 4  uchwały Nr XV/103/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 

września 2011 roku, wprowadza się zmiany do w/w uchwały. 


