
 

 

UCHWAŁA NR 221/2016 

RADY MIASTA ZGORZELEC 

z dnia 27 grudnia 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych 

przez Gminę Miejską Zgorzelec 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teksty jednolity: 

Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie 

oświaty  (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) Rada Miasta Zgorzelec 

uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 80/2011 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie opłat  

za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Zgorzelec (tekst jednolity: 

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016 r., poz. 2254) wprowadza się następujące zmiany: 

§ 2. otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia w zakresie wykraczającym poza 

realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku do lat 

5 przebywających w przedszkolu powyżej pięciu godzin dziennie, obejmujące: 

1) zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne, a w szczególności: 

a) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój dziecka, 

b) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem, 

c) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy dziecka, 

d) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. 

2) zajęcia rekreacyjne i rozwijające aktywność indywidualną i społeczną dziecka (kółka zainteresowań: 

plastyczne, muzyczne, sportowe, teatralne itp.); 

3) zajęcia umuzykalniające; 

4) zajęcia terapeutyczne z udziałem nauczycieli specjalistów; 

5) zajęcia logopedyczne z udziałem nauczycieli logopedów; 

6) zajęcia profilaktyczne, m.in. profilaktyka zdrowotna.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zgorzelec. 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 grudnia 2016 r.

Poz. 6073



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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2017 r. 

Przewodnicząca Rady: 

Z. Barczyk 
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