UCHWAŁA NR 111/V/08
Rady Miasta Józefowa
z dnia 31 stycznia 2008r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych
w przedszkolach i szkołach Miasta Józefowa
Na podstawie 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 późn. zm. 1 ) i art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. 2 ) - Rada Miasta
Józefowa uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) szkole - należy przez to rozumieć szkołę, a także przedszkole, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Józefów,
2) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia oraz wychowanka, pobierającego naukę
w szkole, o której mowa w pkt 1,
3) rodzicach – należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych,
4) stołówce - należy przez to rozumieć zorganizowane przez szkołę miejsce zbiorowego
korzystania z posiłków, w którym pracownicy stołówki wydają lub przygotowują i wydają
posiłki.
§ 2. 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są uczniowie
szkoły.
2. Dyrektor szkoły, jeśli pozwalają na to warunki techniczne stołówki może przyznać
uprawnienie do korzystania z posiłków w stołówce dla pracowników szkoły na zasadach
i za odpłatnością przez niego określoną.
3. Czas pracy stołówki szkolnej określa dyrektor szkoły, uwzględniając potrzeby
racjonalnego

żywienia

uczniów,

warunkujące

prawidłowy

ich

rozwój,

dobre

samopoczucie i zdolność do nauki.
§ 3. 1. Posiłki wydawane w stołówkach są odpłatne.
2. Stołujące się dzieci pokrywają jedynie koszt produktów zużytych do przygotowania
posiłków, a pozostałe koszty, w tym: wynagrodzenia pracowników stołówki oraz składki
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naliczane od tych wynagrodzeń, a także koszty utrzymana stołówki, finansowane są z budżetu
miasta.
3. Ustala się dzienną wysokość opłaty za korzystanie przez uczniów z posiłków
w stołówkach szkolnych, odpowiednio do typu szkoły, w wysokości:
1) w przedszkolu – 5,50 zł,
2) w szkołach podstawowych – 4,50 zł,
4. Dopuszcza się w szkołach podstawowych i gimnazjum, za zgodą dyrektora, możliwość
wykupu wyłącznie pierwszego, bądź drugiego dania za następującą opłatą:
1) pierwsze danie – 1 zł,
2) drugie danie – 3,50 zł.
5. Korzystający z posiłków wpłacają należności za posiłki w okresach miesięcznych,
z góry za dany miesiąc do 15-go dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym następuje
korzystanie z posiłków z stołówce szkolnej z zastrzeżeniem ust. 6, u osoby wyznaczonej
przez dyrektora szkoły.
6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może, na wniosek rodzica, wyznaczyć
inny niż określony w ust. 5 termin wniesienia opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce
szkolnej.
7. W przypadku nieobecności, stołującemu się przysługuje zwrot dziennej wysokości
opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za każdy dzień nieobecności, pod
warunkiem zgłoszenia nieobecności poprzedniego dnia roboczego lub w ostateczności tego
dnia do godz.8:00. Zasada ta ma odpowiednio zastosowanie w przypadku rezygnacji
z posiłku.
§

4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.

§ 5. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Mazowieckiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Województwa

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Cezary Łukaszewski

