Uchwała Nr XV / 224 /2008
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie zasad korzystania oraz ustalenia wysokości opłat za posiłki w stołówkach
funkcjonujących w szkołach, dla których Gmina Miasto Dębica jest organem
prowadzącym.

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 67 a 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 Miejska w Dębicy uchwala co następuje:
§1
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) szkole – naleŜy przez to rozumieć szkołę, dla której organem prowadzącym jest
Gmina Miasto Dębica,
2) uczniu – naleŜy przez to rozumieć ucznia, pobierającego naukę w szkole, o
której mowa
w pkt 1
3) pracowniku – naleŜy przez to rozumieć, pracownika szkoły o której mowa w
pkt 1
4) stołówce – naleŜy przez to rozumieć zorganizowane przez szkołę miejsce
zbiorowego korzystania z posiłków, w którym pracownicy stołówki
przygotowują i wydają posiłki.

§2
W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, w ramach posiadanej bazy,
prowadzone są stołówki szkolne w szkołach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Miasto Dębica.
§3
Osobami uprawnionymi do korzystania ze stołówki szkolnej są:
1. uczniowie,

2. pracownicy szkoły.

§4
1. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
2. Ustala się wysokość opłaty za jeden posiłek w stołówce szkolnej dla uczniów w
wysokości 0,25 % minimalnego wynagrodzenia za płacę 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 (tj. koszty surowca
przeznaczonego
na
wyŜywienie
pomniejszone
o
wynagrodzenia
pracowników stołówki szkolnej oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń, a
takŜe koszty utrzymania stołówki).
3. Wysokość opłaty za jeden posiłek w stołówce szkolnej wnoszonej przez
pracownika szkoły, ustala się uwzględniając koszty przygotowania posiłku, w
tym koszty surowca przeznaczonego na wyŜywienie, oraz koszty
wynagrodzenia pracowników stołówki szkolnej oraz składki naliczane od tych
wynagrodzeń, a takŜe koszty utrzymania stołówki.
4. Opłaty ustalone na podstawie ust. 2,3 wnosi się w okresach miesięcznych, w
terminie do dnia 10 kaŜdego miesiąca, za który opłata jest wnoszona.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.
§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 01 lutego 2008 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy

Jan Borek

