UCHWAŁA NR 65/XIV/2008
z dnia 7 lutego 2008 roku
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki zorganizowanej w Zespole Szkół
w Podkowie Leśnej w tym wysokości opłat za korzystanie z posiłków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) - Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§1
Ze stołówki zorganizowanej w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej mogą korzystać:
1) uczniowie szkoły,
2) nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
§2
1. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
2. Ustala się dzienną opłatę za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej
w wysokości 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na zasadach
i w trybie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.), nie więcej jednak niŜ koszty
przygotowania posiłku, w tym koszty surowca przeznaczonego na wyŜywienie,
pomniejszone o wynagrodzenia pracowników stołówki szkolnej i składki naliczane
od tych wynagrodzeń oraz o koszty utrzymania stołówki.
3. Pracownicy szkoły korzystający z posiłków w stołówce szkolnej płacą cenę za posiłek
zwiększoną o 100% w stosunku do opłaty, o której mowa w ust. 2.
4.
§3
Korzystający z posiłków wpłacają naleŜność za posiłki za dany miesiąc do 15 -go dnia tego
miesiąca u osoby wskazanej przez dyrektora szkoły.

§4
1. W przypadku nie korzystania z posiłków, stołującemu się przysługuje częściowy zwrot
wniesionej opłaty miesięcznej, proporcjonalnie do liczby dni nie korzystania z posiłków,
pod warunkiem zgłoszenia tej okoliczności osobie, o której mowa w § 3.
2. Zwrot przysługuje od dnia zgłoszenia – najpóźniej do godz. 810 – o nie korzystaniu
z posiłków.
3. NaleŜna kwota zwrotu, o której mowa w ust. 1 stanowi iloczyn opłaty za jeden posiłek
i liczby dni nie korzystania z posiłków przez stołującego się.

4. Zwrotów opłat, o których mowa w ust. 1 i 2 dokonuje się na wniosek rodziców
(opiekunów prawnych) lub innych stołujących się, na koniec miesiąca, w którym
przypadły dni nie korzystania z posiłków, w formie odpisu z naleŜności za obiady
w następnym miesiącu.
5. W przypadku braku zgłoszenia opłata nie jest zwracana.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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