
UCHWAŁA Nr XXXVII/646/09 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 26 maja 2009 r. 
 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli 
samorządowych prowadzonych przez Gminę Piotrków Trybunalski. 
 
 Na podstawie art.14 ust. 5 oraz art.6 ust.1 pkt1 w związku z art.5 ust.5 ustawy z dnia 
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 zm. zm. 
Dz.U. z 2004r., Nr 273,poz.2703,Nr 281, poz.2781, z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, 
poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2006r. Nr 
144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532,Nr 227, poz. 1658, Dz.U. z 2007r. Nr 42,poz.273, 
Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz.791, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz.1292, Dz.U. z 
2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145,poz.917, Nr 216,poz.1370 i Nr 235,poz.1618, z 2009r. 
Nr 6, poz.33 i Nr 31,poz. 206) oraz art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 
2002r. Dz.U. Nr 3 , poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 948; Nr 153, poz. 1271; 
Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 
1055 z 2005r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 
181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 
2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,poz. 1458) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
uchwala, co następuje: 
 
§1.  
1. Pobyt dzieci w publicznych przedszkolach samorządowych prowadzonych przez 
Gminę Piotrków Trybunalski, zwanych dalej Przedszkolami, w zakresie nauczania i 
wychowania obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego jest 
bezpłatny. 
2. Ustala się dziesięciogodzinny czas pracy Przedszkoli . 
3. Godziny, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania 
przedszkolnego ustala dyrektor Przedszkola w ramowym harmonogramie dnia. 
 
§2.  
Świadczeniami Przedszkoli przekraczającymi podstawę programową wychowania 
przedszkolnego są: 
1) zajęcia reedukacyjne (wyrównujące), 
2) zajęcia wynikające z zapewnienia dodatkowej opieki , 
3) zajęcia utrwalające zdobyte wiadomości, 
4) realizacja programów dodatkowych proponowanych przez władze  
oświatowe, autorskich programów własnych przedszkoli dotyczących,  
w szczególności: 
a) wspierania zdolności twórczych dzieci, 
b) zdrowia emocjonalnego, 
c) adaptacji dzieci w środowisku,  
d) wzajemnych relacji dzieci i rodziców, 
5) organizowanie przez przedszkola uroczystości i imprez okolicznościowych na 
wniosek rodziców lub przedstawicieli środowiska lokalnego.  
 
  



§3. 
1. Ustala się odpłatność za jedna godzinę pobytu dziecka w przedszkolu z tytułu 
świadczeń Przedszkoli , wykraczających poza podstawy programowe wychowania 
przedszkolnego według stawki w wysokości 0,17% minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  
2. Miesięczna opłata podlega obniżeniu w przypadku nieobecności dziecka w 
Przedszkolu, za każdy dzień nieobecności. 
 
§4.  
Termin wnoszenia opłaty, o której mowa w §3 ustala dyrektor Przedszkola, podając 
do wiadomości rodziców (opiekunów). 
 
§5.  
Zmiany w wysokości opłaty wynikającej ze zmiany wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę dokonuje dyrektor Przedszkola po uprzednim 
powiadomieniu rodziców (opiekunów). 
 
§6. 
1. Upoważnia się dyrektorów do rozpatrywania wniosków rodziców (opiekunów) 
dziecka o przyznanie ulgi w opłacie.  
2. Ulgę w opłacie przyznaje dyrektor przedszkola w trybie określonym w punkcie I i II 
regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§7.  
Traci moc uchwała Nr VI/72/2003 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 
26 marca 2003 roku w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia przedszkoli 
publicznych samorządowych prowadzonych przez Gminę Piotrków Trybunalski 
zmieniona uchwałą Nr XXX/516/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 
listopada 2008 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 112, poz. 1101 
z dnia 25.05.2003r., Nr 379,poz.3700 z dnia 15.12.2008r.). 
 
§8.  
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
 
§9.  
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2009r. 
 


