
ZARZĄDZENIE NR 907/2020 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 12 maja 2020 r.

zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie zasad dofinansowania wyjazdów dzieci
z miasta Katowice w 2020 roku na tzw. „ zielone szkoły”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.713), w związku z § 4 ust.l pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz.1055) oraz uchwały nr XV/349/19 Rady Miasta Katowice z 
dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. SI. z 2020 
r., poz. 76), z uwzględnieniem Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci 
przez WFOSiGW w Katowicach

zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 762/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie zasad 
dofinansowania wyjazdów dzieci z miasta Katowice w 2020 roku na tzw. „ zielone szkoły”, wprowadza się 
następujące zmiany:

1. w §1 dodaje się punkt 7 w brzmieniu:

„7) z dofinansowania w wysokości określonej w §1 pkt 1-6 mogą skorzystać w roku szkolnym 2020/2021 
dzieci z klas IV szkół podstawowych, które nie skorzystały z dofinansowania w roku szkolnym 2019/2020.”,

2. w załączniku do zarządzenia w rozdziale I dodaje się pkt 1.1 w brzmieniu:

„1.1. W roku szkolnym 2020/2021 dofinansowanie obejmuje również uczniów z klas IV szkół 
podstawowych, którzy nie skorzystali z dofinansowania w roku szkolnym 2019/2020.”,

3. w załączniku do zarządzenia w rozdziale II dodaje się pkt 1.1 w brzmieniu:

„1.1 Kwoty dofinansowania wymienione w pkt 1 a-d obejmują w roku szkolnym 2020/2021 uczniów z klas 
IV szkół podstawowych, którzy nie skorzystali z dofinansowania w roku szkolnym 2019/2020.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się resortowemu Wiceprezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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