
  

UCHWAŁA NR XLII.513.2016 

RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

z dnia 20 grudnia 2016 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do  

lat 5 

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1, ust. 5a i ust. 7 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 

7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.
1)

) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 

20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016r.,  

poz. 296 z późn. zm.
2) 

uchwala się, co następuje : 

§ 1. Ustala się czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, publicznych 

innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podsta-

wowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra w wymiarze 10 godzin dziennie. 

§ 2. 1. Korzystanie dzieci w wieku do lat 5 z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, 

publicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra ponad czas określony w § 1 jest odpłatne 

i wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty) za godzinę. 

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, nalicza się po upływie 30 minut każdej rozpoczętej godziny. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXIX.315.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie 

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, pu-

blicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szko-

łach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Lubus., poz. 410). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady 

Tomasz Paweł Sroczyński 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1985. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.  U. z 2016 r. poz. 1579. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 grudnia 2016 r.

Poz. 2765
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