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
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001r Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004r 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, poprzez wywieszenie
informacji na tablicy w przedszkolu.
§ 3 1.Ustala się dla rodziców (prawnych opiekunów) odpłatność w wysokości 2,70 zł za 1
godzinę za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, obejmujący 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. Opłatę, o której mowa w ust. 1 nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas
realizacji podstawy programowej.
§ 4 Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie
stawki godzinowej o której mowa w § 3 oraz deklarowanej przez rodziców lub prawnych
opiekunów dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy
programowej.
§ 5 Dyrektor przedszkola może obniżyć opłatę miesięczną do 100% jej wartości na wniosek
rodziców (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, prawnych opiekunów dziecka, wspólnie zamieszkujących
i gospodarujących,
2) nieuleczalnej lub ciężkiej, długotrwałej choroby jednego lub dwojga rodziców, prawnych
opiekunów,

3)ciężkiego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu jednego lub obojga rodziców,
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 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 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 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 9 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z
2010r. Nr 148 poz.991) uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
wydane na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w
brzmieniu sprzed zmiany tego przepisu zachowują moc do czasu wydania uchwał w oparciu o nowe
brzmienie art. 14 ust. 5 ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2011 r.
W związku z tym, że uchwała 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, jak również zmieniająca ją Uchwała Nr XIV/90/2011 Rady
Miejskiej w Karczewie z dnia 26 sierpnia 2011 roku, zostały podjęte na podstawie artykułu 14 ust.
5 ustawy o systemie oświaty o systemie oświaty w brzmieniu sprzed 01 września 2011r. utraciły
one moc z dniem 31 sierpnia 2011r.
Wobec utraty mocy ww. uchwał zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały, która określi
odpłatność za 1 godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową.
Z powyższych względów na podstawie niniejszej uchwały wprowadza się odpłatność za 1 godzinę
pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową w wysokości 2,70 zł.

