
Uchwała Nr XVI/147/2008
Rady Gminy Świlcza

z dnia  19  marca  2008r.

w sprawie zasad korzystania ze stołówek organizowanych w szkołach publicznych
prowadzonych przez Gminę Świlcza oraz wysokości opłat za korzystanie z posiłków

w tych stołówkach.

Na podstawie art. 67a ust. 2 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz 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 późniejszymi zmianami)

Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa zasady korzystania ze stołówek zorganizowane w szkołach publicznych
prowadzonych przez Gminę Świlcza oraz wysokość związanych z tym opłat.

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) szkole - należy przez to rozumieć - założone i prowadzone przez Gminę Świlcza - szkołę

publiczną, w tym gimnazjum oraz przedszkole publiczne,
2) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia szkoły oraz wychowanka przedszkola, o których

mowa w pkt. 1,
3) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów ucznia,
4) stołówce lub stołówce szkolnej - należy przez to rozumieć zorganizowane przez szkołę

miejsce zbiorowego korzystania z posiłków, w którym pracownicy wydają lub
przygotowują i wydają posiłki,

5) wsadzie do kotła - należy przez to rozumieć koszt przygotowania posiłków w stołówce
stanowiący podstawę ustalenia wysokości opłaty z wyłączeniem wynagrodzeń
pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania
stołówki,

6) pełnej odpłatności - należy przez to rozumieć wysokość opłaty za korzystanie z posiłków
w stołówce ustalonej z uwzględnieniem składników kosztów wymienionych w pkt. 5.

§ 3.

1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są uczniowie szkoły, w której
zorganizowana jest stołówka a także uczniowie innych szkół, które takich stołówek nie
prowadzą.

2. Z posiłków w stołówce szkolnej mogą także korzystać - na zasadzie pełnej odpłatności -
pracownicy zatrudnieni w szkole, w której zorganizowana jest stołówka. Przepis ust. 1
stosuje sie odpowiednio.

3. Organizację i porządek w procesie wydawania posiłków w stołówce, w tym czas jej pracy
a także informację o wysokości i terminie wnoszenia, związanych z tym, opłat określa
regulamin porządkowy stołówki ustalony przez dyrektora szkoły w drodze zarządzenia.
Regulamin podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń szkoły oraz w sali konsumpcyjnej stołówki.
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§ 4.

1. Korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych jest odpłatne.

2. Ustala się wysokość dziennej opłaty za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce
szkolnej, jak następuje:
1) w przedszkolu - w wysokości kosztów wsadu do kotła tj. w kwocie 2,30 zł,
2) w pozostałych szkołach - w wysokości kosztów wsadu do kotła tj. w kwocie 2,50 zł.

3. Wysokość pełnej odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówce przez pracowników
zatrudnionych w szkole ustala się w kwocie 6,00 zł.

§ 5.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 opłaty, o których mowa w § 4, wnosi się w okresach
miesięcznych, z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym
następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej wnosi opłaty za korzystanie z posiłków przez uczniów,
o których mowa w § 6, nie później niż w ciągu 5 dni od otrzymaniu rachunku za miesiąc
poprzedni.

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może, na wniosek rodzica lub pracownika
szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej, wyznaczyć inny, niż
określony w ust. 1, termin wniesienia opłat.

4. Z zastrzeżeniem ust. 4, w przypadku nieobecności w szkole ucznia lub pracownika
uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej, dzienna opłata podlega
zwrotowi poczynając od drugiego dnia tej nieobecności. Zasada ta ma odpowiednio
zastosowanie w przypadku rezygnacji z korzystania z posiłku przez ucznia lub
uprawnionego pracownika szkoły.

5. Opłata dzienna podlega zwrotowi w całości, jeżeli  nieobecność lub rezygnacja
z korzystania z posiłku, o których mowa w ust. 3, zostaną zgłoszone szkole nie później,
niż w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym tę nieobecność lub rezygnację.

§ 6.

1. Wykazy uczniów korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w postaci posiłku -
w tym w ramach  programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - Ośrodek Pomocy
Społecznej przedkłada dyrektorom właściwych szkół nie później, niż do 1 września
każdego roku szkolnego.

2. W razie wystąpienia zmian w zakresie korzystania przez uczniów ze świadczeń,
o których mowa w ust. 1, Ośrodek Pomocy Społecznej powiadamia dyrektorów
właściwych szkół w miesiącu,  w którym zmiany te wystąpiły.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2008 r.


