
PREZYDENT 
Miasta Zgierza Zgierz, dnia .JQ... października 2011 r. 

dr Iwona Wieczorek 
OS.0003.827.2011 

dnia... 

Wpłynęło do Biura Raay 
Miasta Zgierza . 

Pan 
Marek Hiliński 
Radny 
Rady Miasta Zgierza 

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 28 września 2011 r. informuję, że: 
1. Zgodnie z zapisami uchwały: 

- Nr IX/80 / l 1 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia 
opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Miasto Zgierz; 
- Nr X/104/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr IX/80/ l 1 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 maja 2011 r. w 
sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz; 
- Nr XI/110/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr IX/80/ l 1 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 maja 2011 r. w 
sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz zmienionej uchwałą Nr X/104/11 
Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. 
wszystkie przedszkola pobierając opłatę za realizowane świadczenia 
przestrzegają wszystkich zapisów zawartych w §3. 

2. Zapisy §5 umowy odnoszące się do zadeklarowanego czasu korzystania z usług 
przedszkola nie stanowią kryterium różnicującego wysokość opłat za godzinę 
korzystania ze świadczeń . Deklarowanie czasu pobytu nie budzi zastrzeżeń 
prawnych, albowiem służy celom organizacyjnym. Na tej podstawie dyrektor 
ustala czas pracy poszczególnych oddziałów i konieczną do zatrudnienia liczbę 
pracowników pedagogicznych i obsługowych przedszkola, ujmuje ją w 
organizacji pracy na dany rok szkolny i przedkłada do zatwierdzenia 
Prezydentowi Miasta Zgierza. 

3. Zgodnie z zapisami §7 ust. 1 umowy, który brzmi: 
„1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczenia opłat z tytułu korzystania przez 

dziecko ze świadczeń przedszkola, o których mowa w § 3 ust. 2 umowy 
Miesięczna wysokość umowy stanowi iloczyn: 

1) stawki godzinowej określonej uchwalą Rady Miasta Zgierza; 
2) zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2 umowy; 
3) liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, 
skorygowany o faktyczną liczbę godzin nieobecności dziecka w miesiącu poprzednim 

rodzice ponoszą opłatę tylko za faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu. 
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4. Doprecyzowywanie i uszczególawianie zapisów umowy przez samorząd jest 
przekroczeniem jego uprawnień. Zadanie to należy do dyrektorów przedszkoli, 
którzy zgodnie z §3 ust. 4 uchwały zawierają umowę cywilnoprawną z 
rodzicami. Wszystkie zmiany zapisów umów zaproponowane przez dyrektorów 
są na bieżąco konsultowane z obsługą prawną Urzędu Miasta Zgierza przed ich 
ostatecznym wprowadzeniem. 


