UCHWAŁA NR 91/XVII/2008
Rady Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 4 lutego 2008 roku
w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za
posiłki w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna.
Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.), art. 67a ust. 2 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze
zmianami) uchwala się co następuje:
§ 1.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę, a także przedszkole, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna;
2) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia oraz wychowanka;
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:
1) uczniowie;
2) pracownicy szkoły.
2. Stołówka czynna jest w dni nauki w szkole.
§ 3.
1. Dzienną wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej przez uczniów
szkoły ustala się uwzględniając koszt przygotowania posiłku, tj. koszty surowca
przeznaczonego na wyżywienie (wsad do kotła).
1. Ustala się dzienną wysokość opłaty za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce
szkolnej w wysokości:
1) w Przedszkolu Samorządowym pełna stawka dzienna - 5,00 zł, w tym:
a) śniadanie 30% pełnej stawki,
b) obiad 50% pełnej stawki,
c) podwieczorek 20% pełnej stawki,
2) w Zespole Szkół Gminnych w Małkini Górnej stawka obiadowa - 2,80 zł.

§ 4.
1. Dzienną wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej przez
pracowników szkoły ustala się uwzględniając koszt przygotowania posiłku, w tym koszty
surowca przeznaczonego na wyżywienie oraz koszty wynagrodzenia pracowników
stołówki szkolnej oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń, a także koszty utrzymania
stołówki.
2. Ustala się dzienną wysokość opłaty za korzystanie przez pracowników szkoły z posiłków
w stołówce szkolnej w wysokości:
1) w Przedszkolu Samorządowym pełna stawka dzienna -12 zł, w tym:
a) śniadanie 30% pełnej stawki,
b) obiad 50% pełnej stawki,
c) podwieczorek 20% pełnej stawki,
2) w Zespole Szkół Gminnych w Małkini Górnej stawka obiadowa -11,00 zł.
§ 5.
1. Opłaty ustalone na podstawie § 3, ust. 2 i § 4, ust. 2 wnosi się za cały miesiąc z góry do
piątego dnia każdego miesiąca.
2. W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania
z posiłku w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie
z posiłku za każdy, z wyłączeniem pierwszego , dzień nieobecności, z zastrzeżeniem ust.
3. Zasada ta ma odpowiednio zastosowanie w przypadku rezygnacji z posiłku przez
ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce
szkolnej.
3. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku
w stołówce za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku
w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż
w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację z posiłku.
4. Dopuszcza się za zgodą dyrektora szkoły zakup pojedynczych posiłków w opłatach
ustalonych jak w § 3 ust. 2 i § 4 ust. 2.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego

