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UCHWAŁA NR XXXII/194/13
RADY MIASTA DYNÓW

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole, którego organem prowadzącym jest 
Gmina Miejska Dynów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miasta Dynów uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkole prowadzone przez Gminę Miejską Dynów w zakresie realizacji 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego są bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie i realizowane 
będą w godzinach określonych w statucie przedszkola. 

§ 2. 1. Ustala się wysokość opłat ponoszonych za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę 
Miejską Dynów w czasie przekraczającym dziennie 5 godzinną podstawę programową, uwzględniającą rodzaj 
świadczeń: 

1) zabawy ruchowo-rytmiczne, 

2) zabawy m.in. tematyczne, badawcze, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny, 

3) przygotowanie dzieci do udziału w imprezach artystycznych, okolicznościowych, przedszkolnych 
i środowiskowych, 

4) zajęcia relaksacyjno-odprężające typu muzykoterapia, bajkoterapia, 

5) gry i ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozwijające spostrzegawczość, sprawność manualną itp., 

6) zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacji, 

7) zabawy ruchowe na powietrzu lub sali, 

8) gry i zabawy dydaktyczne, 

9) zabawy dowolne, działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu 
bezpieczne funkcjonowanie w grupie przedszkolnej. 

§ 3. Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole o których mowa w § 2 ust 1 ustala się na kwotę 1,90 
zł. 

§ 4. . W przypadku gdy do przedszkola jednocześnie uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny obniża się 
wysokość stawki godzinowej, o której mowa w § 3 o 30% za drugie i kolejne dziecko. 

§ 5. Opłata, o której mowa w § 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. § 6. Wykonanie uchwały 
powierza się Burmistrzowi Miasta Dynowa. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XX/118/1 Rady Miasta Dynów z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat 
za świadczenia udzielone przez przedszkole, którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dynów oraz 
ustalenia czasu, w którym przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013 roku. 
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