
 

 

UCHWAŁA NR XIII/139/2012 

RADY GMINY RUDNA 

z dnia 14 września 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat 

za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  

prowadzonych przez Gminę Rudna w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych zajęć  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 6 

ust. 1 pkt 2 i ust. 4 oraz art. 14 ust. 5 i ust. 7 ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) Rada Gminy 

Rudna uchwala, co następuje:  

§ 1. W § 1 uchwały nr VI/54/2011 Rady Gminy 

Rudna z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie określenia 

czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości 

opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola 

i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Rudna w czasie przekra-

czającym wymiar bezpłatnych zajęć, zmienioną 

uchwałą nr X/109/2012 Rady Gminy Rudna z dnia  

28 marca 2012 r. dokonuje się następujących zmian:  

1. w ust. 1 zmienia się wymiar świadczeń pu-

blicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych z 5 godzin dziennie na  

5,5 godzin dziennie,  

2. ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie o treści:  

„2. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuń-

cze przekraczające wymiar 5,5 godzin dziennie, ustala 

się opłatę w wysokości 0,15% minimalnego wynagro-

dzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze 

zm.), ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa 

Rady Ministrów na dany rok kalendarzowy − za każdą 

rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń przed-

szkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach pod-

stawowych powyżej 5,5 godziny dziennego wymiaru, 

o którym mowa w ust. 1 powyżej.”  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Rudna.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

 

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Jerzy Stankiewicz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 września 2012 r.

Poz. 3203


		2012-09-20T14:24:10+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




