
 

 

UCHWAŁA NR PR.0007.162.2016 

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

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

dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5, art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a, art. 14 ust. 5a, art. 14 ust. 5b 

w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943  

z późn. zm.) oraz w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1985) 

na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Ruda Śląska 

uchwala: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole publiczne lub oddział przedszkolny przy szkole 

podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska, 

2) rodzicu - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego oraz inną osobę, której sąd powierzył 

sprawowanie opieki nad dzieckiem, a także osoby reprezentujące placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

§ 2. W przedszkolu zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez pięć dni tygodnia od 

poniedziałku do piątku w wymiarze pięciu godzin dziennie. 

§ 3. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w czasie przekraczającym  

5 godzin zegarowych dziennie pobierana jest opłata. 

2. Wysokość opłaty ustala się na 1 zł za godzinę zajęć. 

3. Wysokość opłaty wskazanej w ust. 2 podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o systemie 

oświaty. 

§ 4. Za drugie dziecko z danej rodziny uczęszczające do przedszkola wysokość opłaty wynosi 50% opłaty 

wskazanej w § 3 ust. 2. 

§ 5. Zwalnia się z opłaty określonej w § 3: 

1) wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, 

2) dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami, jeżeli korzystają oni z pomocy 

społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930  

z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 

z późn. zm.), 
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3) dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu 

rozwoju lub uczęszczające do oddziałów specjalnych w zakładach opieki zdrowotnej, 

4) dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami, z których troje i więcej uczęszcza 

do przedszkola. 

§ 6. Rodzice ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień określonych w § 4, § 5 zobowiązani są 

przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr PR.0007.144.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 sierpnia 2014 r.  

w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie  

z dniem 1 stycznia 2017 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska 

 

 

Kazimierz Myszur 
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