
u C H W A L A Nr XXI/142/2008

Rady Miejskiej w Ozarowie
z dnia 30 kwietnia 2008 roku

w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stolówek szkolnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorzadzie
gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póznozm./ oraz art. 67a ust.2
ustawy z dnia 07 wrzesnia 1991 roku o systemie oswiaty / tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.,
Nr 256, poz. 2572 z póznozm./ Rada Miejska w Ozarowie uchwala, co nastepuje:

§1

1.W celu wspierania prawidlowego rozwoju uczniów funkcjonuja stolówki szkolne.
2. Korzystanie ze stolówek szkolnych jest odplatne.

§2

1. Do korzystania z posilków w stolówkach szkolnych uprawnieni sa :
1/ uczniowie,
2/ pracownicy szkól,
3/ emerytowani pracownicy szkól,
4/ inne osoby za zgoda dyrektora szkoly.

2. Czas pracy stolówki szkolnej okresla dyrektor szkoly.

§3

1. Wysokosc oplaty za korzystanie z posilków przez uczniów ustala sie w wysokosci kosztów
produktów wykorzystanych do przygotowania posilku i wynosi :

1/ w Zespole Szkól Ogólnoksztalcacych im. Edwarda Szylki w Ozarowie:
a) zupa - 1,00 zl
b) drugie danie - 2,30 zl

2/ w Publicznym Zespole Szkoly i Przedszkola w Lasocinie :
a) posilek jednodaniowy - 1,80 zl

2. Wysokosc oplaty za korzystanie z posilków przez pracowników szkoly, emerytów i inne
osoby ustala sie w wysokosci kosztów produktów wykorzystywanych do przygotowania
posilku, wynagrodzen pracowników z pochodnymi oraz kosztów utrzymania stolówek.
Wyliczone kwoty zaokragla sie do jednego miejsca po przecinku i wynosi:

1/ w Zespole szkól Ogólnoksztalcacych im. Edwarda Szylki w Ozarowie :
a) zupa - 2,40 zl
b) drugiedanie- 5,50zl

2/ w Publicznym Zespole Szkoly i Przedszkola w Lasocinie :
a) posilek jednodaniowy -4,38 zl

3. Za uczniów, którym przyznano swiadczenie w postaci zakupu posilku, oplate ustala sie
w wysokosci oplaty za korzystanie z posilku przez ucznia.



§4

I.Oplaty za korzystanie z posilków szkolnych wnoszone sa w okresach miesiecznych, z góry
do ostatniego dnia miesiaca poprzedzajacego miesiac, w którym nastepuje korzystanie
z posilku z zastrzezeniem ust. 2.

2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoly moze, na wniosek rodzica lub nauczyciela
wyznaczyc inny niz okreslony w ust. 1 termin wniesienia oplaty za korzystanie z posilku
w stolówce szkolnej.

§5

W przypadkach nieobecnosci ucznia, pracownika szkoly, emeryta lub innej osoby
upowaznionej do korzystania z posilku w stolówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna
wysokosc oplaty za kazdy, z wylaczeniem pierwszego, dzien nieobecnosci.

§6

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Ozarów.

§7

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Swietokrzyskiego
i wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.


