UCHWAŁA NR 281/ Xxxll /2010

Rady Gminy RoŹwienica
Z dnia 11 matca 2010 t.

sprawie: zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatnościzaposiłki
przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Roźwienica '

W

Na podstawie ań. 67a Ust' 2 ustawy.z dnia 7 Września1991 r' o systemie
ośWiaty(Dz. u'z2a04l. Nr256poz' 2572 zpóźn' zm')w związku z ań' 18 ust' 2 pkt
15 ustawy Z dnia B marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz' lJ' z2oo1 r' N( 142
póz' 1591 z póżn' zm'),
Rada Gminy Roźwienica
Uchwala co następuje:

sl
W celu realizacji Zadań opiekuńczych iWspierania prawidłowego rozwoju ucznióW
ramach posiadanej bazy prowadzone są StołóWki Szkolne W szkołach' dIa których
organem prowadzącym jest Gmina RoŹWienica

W
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1'

Do korzystania ze stołóWek szkolnych uprawnieni są:
a 'uczniowie szkoły prowadzącej stołóWkę,
b' uczniowie' nauczyciele i pracownicy innych szkół W których nie
utworzono stołóWek - po WyraŻeniu zgody Dyrektora szkoły
prowadzącego stołóWkę
c. nauczyciele i inni pracownicy szkoły
d' kierowcy dowożący dzieci do sŻkół na terenie gminy RoŹWienica
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2'

Posiłki W stołóWkach szkoinych Wydawane sąW dni nauki szkolnej
szkoła nie prowadzi sprzedazy posiłkóW na Wynos'

'
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Posiłki wydawane W stołóWkach są odpłatne'
Koszt posiłku dJa ucznia Wynosi _ 3'00 zł'
Koszt posiłku dla nauczycieli innych pracownikóW szkoły
'
'kierowcóW Wynosi
_ 4'70 zł
Uczniowie korzystający ze stołóWki szko]nej' ponosząztego tytułu odpłatność
róWną kosztom przygotowania posiłkóW z Wyłączeniem Wynagrodzeń
pracownikóW iskładek naliczanych od tych Wynagrodzeń oraz kosztów
utrzymania stołówki'

Nauczyciele

inni pracownicy oraz kierowcy korzystający z posiłkóW W
'
stołóWkach szkolnych pokryWają pełne koszIy związane z plzygotowaniem
posiłku'
6. W przypadkach szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny j
Uzasadnionych przypadkach losowych uczeń może otrzymac pomoc z
Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej W sfjnansowaniU opłaty za posiłek W
Wysokości do 100%, na podstawie obowiązujących plzepisóW o pomocy
społecznej'
5.
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Środki uzyskane ze sprzedaży posiłkóW zwiększają dochody budżetu gminy'
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odpłatnośćZa korzystanie z posiłkóW W stołóWkach szkolnych Wnoszona jest
do 1o-lego każdego miesiąca za bieżący miesiąc'
WySokośc opłaty dla ucznióW oraz cenę posjłkóW dla nauczycieli i innych
pracownikóW szkoły ustala dyrektor szkoły' na podstawie kalkulacji kosztóW
Wynikających Z ewidencji rachUnkowo-księgowej'
3. Zmiana kwot określonaW s 4 rnoże nastą]ić ze Względu na zmiany istotnych
czynnikóW ma.jących Wpł},lr'r' na powyższe kwoty /np' Wzrost cen/ na Wniosek
Dyrektora Szkoły po uzgodnieniu z Wójtem
.
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W przypadku nieobecności' stołującemu przysługuje częściowy zwrot opłaty
mieSięcznej proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod Warunkiem
zgłoszenia nieobecności' z co najmniej jednodniowym Wyprzedzeniem.
2. Zwrot opłat' o których mowa W usi' 1 dokonuje się na koniec miesiąca na
Wniosek osÓb które uiściłyopłaty' W formie odpisu z należnościza posiłek W
'
następnym miesiącU'
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Wykonanie uchwaty powierza się Wójtowi Gminy RoŹWienica

'
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Uchwała Wchodzi W życie po upłyrłie14 dni od daty opublikowania W Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego

d

f,ł,,^ *"''

