
 

 

UCHWAŁA NR XVI/361/15 

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 

z dnia 16 września 2015 r. 

w sprawie podniesienia kwot niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045), art. 91 i 92 ust. 

1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. 

poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 871 i 1045), art. 15a w związku z art. 3 pkt 10, art. 12a ust. 2, art. 13 ust. 2 

oraz art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 

693 i 995) Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: 

§ 1. Podnosi się, od okresu zasiłkowego 2015/2016, kwotę dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu: 

1) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o której mowa w art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 28 listopa-

da 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zwanej dalej ustawą, o 80 zł miesięcznie na trzecie i następne dzie-

ci uprawnione do zasiłku rodzinnego; 

2) kształcenia i rehabilitacji dziecka, o której mowa w art. 13 ust. 2 ustawy: 

a) o 60 zł miesięcznie w przypadku dzieci, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy, 

b) o 80 zł miesięcznie w przypadku dzieci, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy; 

3) rozpoczęcia roku szkolnego, o której mowa w art. 14 ust. 2 ustawy, o 50 zł na dziecko. 

§ 2. W sprawach dotyczących okresów zasiłkowych wcześniejszych niż okres zasiłkowy 2015/2016 stosuje 

się przepisy dotychczasowe. 

§ 3. Dodatki do zasiłku rodzinnego w wysokości przewyższającej kwoty ustalone w ustawie są finansowane 

ze środków własnych Miasta Łodzi. Środki na realizację świadczeń zostaną zabezpieczone w budżecie Miasta 

Łodzi. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 

§ 5. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Łodzi: 

1) nr LXXII/1370/06 z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie podniesienia kwot niektórych dodatków do zasiłku ro-

dzinnego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 306, poz. 2368); 

2) nr V/73/07 z dnia 24 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z 

tytułu urodzenia się dziecka oraz podniesienia kwot niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego (Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego Nr 30, poz. 268); 

3) nr LXII/1195/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podniesienia kwot niektórych 

dodatków do zasiłku rodzinnego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 272, poz. 2363); 
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4) nr VII/115/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podnie-

sienia kwot niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1146). 

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

  

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Łodzi 

Tomasz Kacprzak 
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