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UCHWAŁA NR XIII/132/11 
 RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE 

 z dnia 30 września 2011 r. 

w sprawie uchylenia uchwały nr XII/119/11 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie  
z dnia 2 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla działek nr 101/12, 101/15, 101/16 obręb 7 położonych przy ul. 1 Maja w Szklarskiej Porębie 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
ze zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska w Szklar-
skiej Porębie uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XII/119/11 Rady 
Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 2 września 
2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działek  

nr 101/12, 101/15, 101/16 obręb 7 połoşonych przy 
ul. 1 Maja w Szklarskiej Porębie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Szklarskiej Poręby. 

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie w terminie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Zbigniew Kubiela 
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UCHWAŁA NR XVII/120/2011 
 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE 

 z dnia 14 paŝdziernika 2011 r. 

w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych,  
dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40  
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z póŝn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświa-
ty (tekst jednolity; Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
z póŝn. zm.) Rada Miejska w Wołowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przed-
szkola oraz oddziały przedszkolne prowadzone 
przez Gminę Wołów w zakresie podstawy progra-
mowej wychowania przedszkolnego są realizowa-
ne bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. 

§ 2. Ustala się odpłatność rodziców (opieku-
nów prawnych) za świadczenia w zakresie wykra-
czającym poza realizację podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego dla dzieci przebywa-
jących w przedszkolu, oddziale przedszkolnym 
powyşej pięciu godzin dziennie, obejmujące: 

1. zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydak-
tyczne, a w szczególności: 
a) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające roz-

wój dziecka, 
b) gry i zabawy badawcze rozwijające zaintereso-

wania 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 zaintere-
sowań: plastyczne, muzyczne, taneczne, 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; 
7. zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. 

§ 3. Koszt jednostkowy za świadczenia, o któ-
rych mowa w § 2, za kaşdą rozpoczętą godzinę 
pobytu dziecka powyşej podstawy programowej 
ustala się w następujący sposób: 

1. dwie pierwsze godziny po 0,20% minimal-
nego wynagrodzenia miesięcznego za pracę usta-
lanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 paŝ-
dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z póŝn. zm.); 


