UCHWAŁA NR PR.0007.103.2022
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 16 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383) oraz
art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1930, 2445, z 2022 r. poz. 1116),
na wniosek Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:
§ 1. W uchwale 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 § 2 otrzymuje
brzmienie:
„§ 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 1,14 zł za
każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu ucznia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej.”.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 września 2022 r.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ruda Śląska
Aleksandra Skowronek

Id: F2EFBED5-F552-4CD4-9A05-1FBB39DED6B6. Podpisany

Strona 1

