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UCHWAŁA NR XXVIII/252/2016
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446 z późn. zm.1)) i art. 14 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.2)) uchwala się co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XLIII/401/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 r. w sprawie
opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Karczew
§ 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 4. ust 1. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń wykraczających poza podstawę
programową wychowania przedszkolnego ustalona zostaje:
1) w przedszkolu, w którym wprowadzono system ewidencji elektronicznej, w pierwszej kolejności na
podstawie systemu ewidencji elektronicznej, zaś w przypadku gdy system ewidencji elektronicznej nie
funkcjonował lub nie został wykorzystany, na podstawie faktycznej liczby godzin pobytu dziecka
w przedszkolu, a dopiero gdy ustalenie liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w oparciu o powyżej
opisane sposoby nie jest możliwe, miesięczną wysokość opłaty ustala się w oparciu o liczbę godzin
zadeklarowaną przez rodziców lub innych prawnych opiekunów dziecka
2) w przedszkolu, w którym nie wprowadzono systemu ewidencji elektronicznej, na podstawie faktycznej
liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, a gdy ustalenie faktycznej liczby godzin pobytu dziecka
w przedszkolu nie jest możliwe miesięczną wysokość opłaty ustala się w oparciu o liczbę godzin
zadeklarowaną przez rodziców lub innych prawnych opiekunów dziecka. ust. 2. 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. Traci moc Uchwała Nr XXV/225/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały 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.

1)
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 827; z 2014 r., poz. 7, i 1198;
z 2015 r., poz. 357, 1045, 1418, 1629 i 1640 oraz z 2016 r., poz. 35, 64, 195, 668 i 1010.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady

Danuta Trzaskowska

