
 

 

UCHWAŁA NR 312/XLII/18 

RADY GMINY NOWA RUDA 

z dnia 30 stycznia 2018 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, 

w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) w zw. z art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 

27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z  2017 r. poz. 2203), Rada Gminy 

Nowa Ruda uchwala, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych; 

2) przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkola samorządowe prowadzone przez Gminę Nowa Ruda. 

3) dziecku – należy przez to rozumieć dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego 

w tym roku kalendarzowym, w  którym kończy oni 6 lat. 

4) rodzicu – należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna.  

§ 2. 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Nowa Ruda zapewniają dzieciom bezpłatną realizację 

podstawy programowej w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie. 

2. Określa się czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1, 

wynoszący 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00. 

§ 3. 1. Rodzice ponoszą opłatę za: 

1) korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki poza czasem, o którym mowa w § 2 ust. 2; 

2) wyżywienie dziecka, kalkulowane jest w każdym przedszkolu oddzielnie w wysokości kosztów 

ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków. 

2. Za każdą godzinę korzystania przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1, ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł. 

3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, podlega waloryzacji w terminach i na zasadach określonych 

w ustawie. 

§ 4. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z nauczania, wychowania i opieki oraz sposób 

pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy rodzicami 

a dyrektorem przedszkola. 
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§ 5. Tracą moc: 

1) uchwała Nr 356/XLVII/14 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie określenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych 

przez Gminę Nowa Ruda (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014 r. z dn. 9.04.2014 r. poz. 1826); 

2) uchwała Nr 68/XII/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia czasu 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Nowa 

Ruda (t.j. Dz. Urz. Woj Dolnośląskiego z 2013 r. z dn. 6.05.2013 r. poz. 1294). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda. 

§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

   

Przewodniczący Rady: 

G. Nierodka 
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