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UCHWAŁA Nr 109/XVIII/08
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie: zasad korzystania ze sto łówek w szko łach, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Bydgoski
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1592 z pózn. zm l .), oraz art. 67a ust.
2 ustawy z dnia 7 wrze śnia 1991 r. o systemie o światy (Dz. U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572 z pózn. zm. 2).
uchwała się, co następuje:
§ 1. Zasady korzystania ze sto łówek i wysoko ść odpłatności za posiłki
określa załącznik do niniejszej uchwa ły.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urz ędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewdniczący
Rady Powi u Byd oskiego

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z 2002 r., Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, Nr 216, poz. 1806, z 2003 r., Nr
162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
Zmiany wymienionej ustawy zosta ły ogłoszone w Dz. U. z 2004 r Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781;
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658,
z 2007 r., Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292.
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Uzasadnienie
Jednostki samorz ądu terytorialnego zgodnie z art. 67 a p. 2 ustawy
o systemie o światy ustalaj ą zasady korzystania ze sto łówek, konieczne jest
zatem podj ęcie niniejszej uchwały.
Prze odnicz ący

Rady Pr rraY

oskiego

Załącznik
do uchwały Nr 109/XVIII/08
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 27 lutego 2008 r.

Zasady korzystania ze sto łówek w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Bydgoski
§ 1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze sto łówki szkolnej są:
1. uczniowie szkoły prowadzącej stołówkę,
2. wszyscy uczniowie skierowani przez o środki pomocy społecznej,
3. nauczyciele, pracownicy szko ły (również emerytowani) oraz personel kuchni,
4. osoby pośrednio związane z funkcjonowaniem szko ły.
§ 2. Stołówka szkolna przygotowuje obiady a tak że inne posiłki w ramach potrzeb
i możliwości organizacyjnych.
§ 3. O rodzajach posiłków przygotowywanych przez sto łówkę szkolną decyduje dyrektor
szkoły ją prowadzącej.
§ 4. Stołówka szkolna mo że wydawać posiłki:
a) przygotowane w kuchni funkcjonuj ącej na terenie szkoły,
b) przygotowane w kuchni funkcjonuj ącej w innej szkole publicznej,
c) zakupione w formie us ługi gastronomicznej.
§ 5. Za korzystanie z posiłków wydawanych przez sto łówkę szkolna osoby uprawnione
ponoszą następujące opłaty:
1. uczniowie wymienieni w § 1 pkt 1 i 2 pokrywaj ą wyłącznie koszt surowców
zużytych do przygotowania posi łków. Opłata za jeden posiłek nie może
przekroczyć 0,6 % minimalnego wynagrodzenia za prac ę, ustalanego każdego
roku na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prac ę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 z pózn. zm .).
W przypadku wyj ątkowo trudnej sytuacji materialnej lub losowej ucznia,
organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szko ły, może zwolnić ucznia
z opłat.
2. osoby wymienione w § 1 pkt 3 i 4 pokrywaj ą pełny koszt przygotowania
posiłku, który obejmuje:
a) koszt surowca zużytego do przygotowania posiłku
b) koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w sto łówce
c) koszty związane z utrzymaniem sto łówki (np. energia, remonty)
3. Szczegółowego wyliczenia nale żności za posiłki wydawane przez sto łówkę
szkolną osobom uprawnionym dokonuje dyrektor szkoły prowadzącej
stołówkę.
4. W przypadku nieobecno ści ucznia lub osoby uprawnionej do korzystania
z posiłku w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysoko ść opłaty
za korzystanie z posi łku w stołówce szkolnej za każdy, z wyłączeniem
pierwszego, dzie ń nieobecno ści, z zastrze żeniem ust. 5. Zasada ta ma

5. Dopuszcza si ę możliwość zwrotu dziennej wysoko ści opłaty za korzystanie
z posiłku w stołówce szkolnej za pierwszy dzie ń nieobecności lub pierwszy
dzień rezygnacji z posi łku w przypadku, gdy nieobecno ść lub rezygnacja
zostaną zgłoszone nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzaj ącym
nieobecno ść lub rezygnacj ę z posiłku.
6. Osoby korzystaj ące z posiłków wydawanych przez sto łówkę szkolną
zobowiązane są do uregulowania należności za posiłki za dany miesi ąc do dnia
określonego przez dyrektora szkoły prowadzącą stołówkę.
7. Źródłem finansowania posi łków, oprócz opłat uiszczanych przez osoby
wymienione w § 1 mog ą być :
a) wpłaty z ośrodków pomocy społecznej,
b) darowizny od sponsorów, w tym rady rodziców,
c) dotacje z budżetu państwa,
d) darowizny od organizacji pozarz ądowych.

