
Uchwała Nr XLIII/401/2013
Rady Miejskiej w Karczewie 
z dnia  3 września 2013 roku

w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem 
prowadzącym jest Gmina Karczew 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) w związku z art. 14 ust. 5 i 5a 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.  1. Świadczenia   przedszkoli   publicznych   prowadzonych   przez   Gminę   Karczew, 
wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne. 
    2. Świadczeniami, o których mowa w ust. 1 są: 
1) zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, wykraczające poza podstawę programową wychowania 
    przedszkolnego, 
2) wyżywienie w części  odpowiadającej  kosztom produktów żywieniowych wykorzystanych do 
przygotowania posiłków (zwanych „stawką żywieniową” ). 

§  2.  Godziny  podstawy  programowej,  każde  przedszkole  określa  corocznie  w  arkuszu 
organizacyjnym,  a  po  jego  zatwierdzeniu  podaje  do  wiadomości  rodzicom  i  innym  prawnym 
opiekunom, poprzez wywieszenie informacji na tablicy w przedszkolu. 

§ 3. 1. Ustala się dla rodziców i innych prawnych opiekunów odpłatność w wysokości 1,00 
zł za 1 godzinę zajęć  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 dzieci 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.  Opłatę,  o której  mowa w ust.  1,  nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas 
realizacji podstawy programowej.

3.  Jeżeli  do  przedszkola  publicznego,  dla  którego  organem  prowadzącym  jest  Gmina 
Karczew, uczęszcza dziecko niebędące mieszkańcem gminy dotującej  to przedszkole,  to gmina, 
której mieszkańcem jest dziecko pokrywa koszty udzielonej dotacji. 

§  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 innych prawnych opiekunów dziecka 
liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej. Zmiana 
przez rodzica lub innego 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.  Zwrot  opłaty za  każdy dzień  absencji  dziecka jest  dokonywany w miesiącu 
następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne w przedszkolu. 



§ 5. Dyrektor przedszkola może obniżyć opłatę miesięczną do 100% jej wartości na wniosek 
rodziców  lub  innych  prawnych  opiekunów  spełniających  kryterium  dochodowe  na  osobę  w 
rodzinie,   określonym  w  ustawie  o  pomocy  społecznej,  która  znalazła  się  w  trudnej  sytuacji 
materialnej w wyniku następujących zdarzeń: 
1)  śmierci  jednego  lub  dwojga  rodziców bądź  innych  prawnych  opiekunów dziecka,  wspólnie 
zamieszkujących i gospodarujących, 
2)  nieuleczalnej  lub  ciężkiej,  długotrwałej  choroby jednego  lub  dwojga  rodziców bądź  innych 
prawnych opiekunów, 
3) ciężkiego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu jednego lub obojga rodziców 
bądź innych prawnych opiekunów, 
4) pożaru lub zalania mieszkania, 
5) zniszczenia, kradzieży z włamaniem, rabunku mienia rodziny, 
6) klęski żywiołowej lub ekologicznej, której skutki dotknęły rodziny, 
7) innego zdarzenia losowego mającego wpływ na kondycję psychofizyczną w tym materialną 
rodziny. 

§ 6. Dla rodzin spełniających kryterium dochodowe, określone w § 5, dyrektor przedszkola, 
na  wniosek  rodziców  lub  innych  opiekunów  prawnych,  może  wprowadzić  ulgę  w  opłacie 
miesięcznej: 
1) do 50% opłaty ponoszonej na drugie dziecko, 
2) do 75% opłaty ponoszonej na trzecie dziecko, 
3) do 100% opłaty ponoszonej na czwarte i każde kolejne dziecko.

§ 7. 1. Wysokość stawki żywieniowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2), ustala corocznie 
dyrektor  przedszkola  w  porozumieniu  z  organem  prowadzącym  na  podstawie  sporządzonej 
kalkulacji kosztów uwzględniającej normy żywieniowe. 
    2.  W  przypadku  nieobecności  dziecka  w  przedszkolu  stawka  żywieniowa  w  miesiącu 
następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne podlega zmniejszeniu za każdy dzień 
absencji dziecka w miesiącu poprzednim. 

3. Wysokość opłaty na każdy dzień absencji dziecka wylicza się dzieląc opłatę miesięczną, 
poprzez liczbę dni roboczych w danym miesiącu. 

§ 8. Tracą moc uchwały:
1) Uchwała 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;
2) 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;
3) Uchwała Nr XIX/150/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 grudnia 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.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 roku.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14  ust. 5  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. 2004r., Nr  
256, poz. 2572 ze zmianami) Rada gminy:
-  określa  wysokość  opłat  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego w prowadzonych przez 
gminę publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego w 
czasie przekraczającym wymiar zajęć;
- określa warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.
Natomiast art. 14 ust. 5a  w/w ustawy stanowi, że wysokość opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego nie może być wyższa niż 1,00 zł za godzinę zajęć.
Wobec powyższego zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały, która określi odpłatność za 1 
godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową. Z powyższych względów na 
podstawie powołanych przepisów ustawy  oraz niniejszej uchwały wprowadza się odpłatność za 1 
godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową w wysokość 1,00 zł.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton


