
 

 

UCHWAŁA NR PR.0007.122.2019 

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz 

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Ruda Śląska 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,  art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz  art. 52 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245) 

na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Ruda Śląska 

uchwala: 

§ 1. W przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej zapewnia się bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w wymiarze 5 godzin dziennie. 

§ 2. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, 

zwanych dalej uczniami, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie 

przekraczającym 5 godzin dziennie pobierana jest opłata w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę 

faktycznego pobytu ucznia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. 

§ 3. Za drugiego i kolejnego ucznia z danej rodziny uczęszczającego do przedszkola wysokość opłaty 

wynosi 50% opłaty wskazanej w § 2. 

§ 4. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 2: 

1) uczniów będących wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

2) uczniów  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

3) uczniów posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. 

§ 5. Rodzice ubiegający się o całkowite lub częściowe zwolnienie wskazane w § 3 lub § 4 zobowiązani są 

przedstawić dyrektorowi, odpowiednio przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi 

w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tych zwolnień. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr PR.0007.13.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 stycznia 2018 r.  

w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miasta Ruda Śląska 

 

 

Aleksandra Skowronek 
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