
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/254/16 

RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach 

publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych  

przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski 

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 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXV/383/13 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych oraz oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski (Dz. Urz. 

Woj. Dolnośląskiego z 2013 r. poz. 4771) wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 1 zł  

za jedno dziecko w wieku do lat 5, za następujące zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i dydaktyczne: 

1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka, 

2) zabawy aktywizujące oraz badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem, 

3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne rozwijające zdolności dzieci  

oraz zaspokajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania, 

4) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka, 

5) przygotowanie dzieci do udziału w imprezach artystycznych, 

6) prowadzenie zajęć czytelniczo - literackich, 

7) zabawy rozwijające prawidłową wymowę dziecka.”. 

§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodnicząca Rady: 

E. Płucińska-Dąbrowska 
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