UCHWAŁA NR LIX/460/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę
Miasto Łowicz
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 i 15, art. 40 ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.
984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.
1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128; Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 roku Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146) oraz art. 14
ust. 5 ustawy z dnia 7 września1991 roku o systemie oświaty ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; zm. Nr 273, poz. 2703; 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; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz.1043;
Nr 208, poz. 1532; 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; Nr 181, poz.1292; z 2008 r. Nr 70, Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33;
Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458; Nr 145, poz. 917; Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; Nr 219, poz.
1705), Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje :
§ 1. Świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Łowicz w wymiarze pięciu godzin
dziennie i w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej w załączniku Nr
1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz.
17) są realizowane bezpłatnie.
§ 2. 1. Świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łowicz wykraczające poza podstawę programową
wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 1 oraz wyżywienie są odpłatne.
2. Świadczeniami dydaktyczno - wychowawczymi wykraczającymi poza podstawę programową wychowania
przedszkolnego i realizowanymi powyżej pięciu godzin dziennie są :
1)terapia: pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna;
2)zajęcia komputerowe;
3)realizacja programów dodatkowych proponowanych przez władze oświatowe oraz własnych programów
autorskich oraz innowacji pedagogiczno - organizacyjnych;
4)zajęcia badawcze rozwijające zainteresowania i wiedzę o świecie;
5)prowadzenie zajęć z rytmiki;
6)poznawanie bliższego i dalszego środowiska na wycieczkach i spacerach;
7)gry i zabawy ruchowe kształtujące u dzieci zainteresowania i zamiłowania do ruchu, podnoszące ich samoocenę
i samokontrolę, estetykę i kulturę ruchu.
3. Realizacja świadczeń ujętych w ust. 2 odbywa się zgodnie z ramowym rozkładem dnia ustalonym przez
dyrektora przedszkola.
§ 3. 1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za jedną godzinę świadczenia przedszkola
w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonego w § 2 ust.
2 w wysokości 0,15% minimalnego wynagrodzenia ustalonego w trybie i na zasadach określonych w ustawie
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.).
2. Przy ustalaniu odpłatności za jedną godzinę stosuje się zaokrąglenia do dziesiątek groszy.
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§ 4. 1. Miesięczna opłata za godziny korzystania ze świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 2 ustalana jest na
podstawie stawki odpłatności określonej w § 3 oraz liczby godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu
deklarowanej w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola miejskiego.
2. Opłatę, o której mowa w ust. 1 wnosi się miesięcznie do 20 dnia danego miesiąca.
§ 5. Szczegółowe zasady korzystania z przedszkola oraz wnoszenia opłat za realizowane przez przedszkole
świadczenia określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami
prawnymi).
§ 6. Opłata, o której mowa w § 4 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka i wnoszona jest osobno.
§ 7. Opłata, o której mowa w § 4 nie obejmuje kosztów innych zajęć dodatkowych organizowanych na prośbę
rodziców (opiekunów prawnych) dzieci.
§ 8. 1. Ustala się 50% ulgę w opłacie, o której mowa w § 4:
1)dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno – bytowej, których dochód netto na osobę
w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) i którym przysługuje uprawnienie
do zasiłku rodzinnego;
2)dla drugiego i kolejnych dzieci uczęszczających w danym roku szkolnym do tego samego przedszkola
publicznego prowadzonego przez Gminę Miasto Łowicz, z rodzin niespełniających kryterium, o którym mowa
w pkt. 1;
3)dla dzieci z rodzin wielodzietnych posiadających kartę „Duża Rodzina 3 +”;
4)dla dzieci z rodzin zastępczych;
5)dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
6)dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
2. Ulgę, o której mowa w ust. 1 przyznaje się tylko z jednego tytułu.
3. W przypadku dzieci niebędących mieszkańcami Miasta Łowicza, a uczęszczających do przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Miasto Łowicz, nie stosuje się ust. 1.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XVI / 116 / 2003 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie
ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasto Łowicz przedszkoli publicznych.
§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 roku.

Przewodniczący Rady
Henryk Zasępa
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