UCHWAŁA NR XVII/315/11
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 7 lipca 2011 r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto
Łódź.
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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679) oraz
art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94,
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458,
Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857
i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622), Rada Miejska w Łodzi
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Łódź zwane dalej „przedszkolami”
realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania
przedszkolnego oraz zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin
dziennie.
2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przedszkola realizują w godzinach ustalonych przez
organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Przedszkola dwuzmianowe realizują bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach
7:00 - 12:00 (zmiana poranna) oraz w godzinach 13:00 - 18:00 (zmiana poobiednia).
4. Przedszkola posiadające oddziały pracujące do godziny 20:00, bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę w tych oddziałach realizują w godzinach 13:00 - 18:00.
§ 2. Świadczenia udzielane przez przedszkola wykraczające poza godziny realizacji bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki, o których mowa w § 1, są płatne i obejmują:
1) zajęcia wspomagające rozwój dziecka zgodnie z jego możliwościami, w tym:
a) gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności,
b) zabawy rozwijające aktywne postawy i wyobraźnię,
c) zabawy, gry i ćwiczenia gimnastyczne na świeżym powietrzu,
d) spacery i wycieczki,
e) zabawy rytmiczno – muzyczne;
2) udział dzieci w konkursach, zawodach sportowych, uroczystościach i imprezach okolicznościowych;
3) zajęcia profilaktyczne, wyrównawcze i kompensacyjne;
4) realizację programów autorskich i innowacji pedagogicznych;
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5) fachową opiekę pedagogiczną.
§ 3. 1. Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń, o których mowa w § 2, ustala się
opłatę w wysokości 0,15% minimalnego wynagrodzenia za pracę określanego przez Radę Ministrów na
dany rok kalendarzowy.
2. Opłatę miesięczną stanowi iloczyn godzinowej stawki określonej w ust. 1 oraz liczby godzin
pobytu dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza realizację bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki w danym miesiącu.
§ 4. Opłata, o której mowa w § 3, nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych organizowanych na
zlecenie rodziców (prawnych opiekunów) oraz kosztów wyżywienia.
§ 5. Sposób pobierania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i wysokość opłat za
posiłki określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami
(prawnymi opiekunami) dziecka.
§ 6. 1. Za drugie dziecko z rodziny uczęszczające do tego samego przedszkola ustala się opłatę
w wysokości 50% kwoty określonej zgodnie z § 3.
2. Opłaty, o której mowa w § 3, nie wnosi się za trzecie i kolejne dziecko z rodziny uczęszczające
do tego samego przedszkola, za dzieci z rodzinnych domów dziecka i dzieci z rodzin zastępczych.
§ 7. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą zwrócić
się z wnioskiem do:
1) właściwej filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi – o przyznanie pomocy w opłatach
za posiłki dziecka w przedszkolu oraz;
2) dyrektora przedszkola – o zastosowanie obniżenia opłaty określonej w § 3.
2. Zasady ustalania obniżonej opłaty, o której mowa w § 3, określa załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 8. Traci moc uchwała Nr LIX/1121/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2005 r.
w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź, zmieniona
uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LXXV/1446/06 z dnia 26 września 2006 r., Nr VII/119/07 z dnia
14 marca 2007 r. oraz Nr XCI/1587/10 z dnia 7 lipca 2010 r.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Łodzi
Tomasz KACPRZAK
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/315/11
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 7 lipca 2011 r.
Zasady ustalania obniżonej odpłatności za świadczenia dla rodziców (prawnych opiekunów)
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
1) Rodzice (prawni opiekunowie) korzystający ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej
przewidzianych w art. 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.
Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) lub otrzymujący pomoc MOPS w opłatach za posiłki dziecka
w przedszkolu, mogą złożyć do dyrektora przedszkola wniosek o zastosowanie obniżonej opłaty za
świadczenia przedszkoli wykraczające poza czas realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania
i opieki - wraz z kserokopią decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej (oryginał decyzji do
wglądu) i oświadczeniem o wysokości miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny.
2) Tabela obniżonej opłaty:
Progi kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy
społecznej

Obniżenie opłaty
w%

150% - 125%

50%

124% - 100%

75%

Poniżej 100%

100%

Czas stosowania obniżonej opłaty
Zgodnie z czasem określonym w decyzji
MOPS

3) Obniżenie opłaty na kolejny okres może nastąpić po spełnieniu warunków określonych w pkt 1
niniejszego załącznika.
4) Obniżenie opłaty jest stosowane obligatoryjnie po złożeniu przez rodziców (prawnych opiekunów)
wniosku, o którym mowa w pkt 1 i spełnieniu kryterium dochodowego, o którym mowa w pkt 2.
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