
Uchwała Nr XXIII/160/2008
Rady Miejskiej w Karczewie

z dnia 27 maja 2008 roku

w  sprawie:  w  sprawie  ustalenia  zasad  korzystania  ze  stołówek  zorganizowanych  w  przedszkolach  

                       i szkołach Gminy Karczew oraz ustalenia wysokości opłat za posiłki na rok szkolny 

         2008/2009

Na podstawie art.  18 ust  2 pkt.  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 67a  ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie  

oświaty (Dz. U .  z 2004r. Nr 256,  poz. 2572 j.t.  z późn.  zm.)  Rada Miejska w Karczewie uchwala, co 

następuje:

§ 1

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

1. uczniowie szkoły,

2. pracownicy szkoły.

§ 2

Czas pracy stołówki szkolnej określa dyrektor mając na celu wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów.

§ 3

1. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

2. Uczeń  ponosi  opłatę  za  korzystanie  z  posiłku  w  stołówce  szkolnej  w  wysokości  kosztów  surowca 

przeznaczonego na wyżywienie.

3. Pracownik  szkoły  płaci  cenę  za  posiłek  w  wysokości  uwzględniającej  dodatkowo  koszty  jego 

przygotowania.

§ 4

1. Ustala się dzienną stawkę żywieniową za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 6,50 zł.

2. Ustala się opłatę za obiad  w stołówkach szkolnych szkół podstawowych dla uczniów w wysokości  

4,20 zł a w tym:

a) zupa             -    1,20 zł,

b) drugie danie -    3,00 zł.

3. Ustala się opłatę za obiad  jednodaniowy w stołówce szkolnej gimnazjum dla uczniów w wysokości  

3,30 zł 

4. Ustala  się  cenę  za  obiad  w stołówkach szkolnych  dla  pracowników o  20% wyższą  od  ceny obiadu 

uczniów.

5. Szkoły będące płatnikami  podatku VAT doliczają  do kosztu przygotowania  obiadu dla pracowników 



podatek VAT w wysokości 7%.

§ 5

1. Opłaty  ustalone  w  § 4  wnosi  się  w  okresach  miesięcznych,  z  góry,  do  dnia  5  każdego  miesiąca,  

w którym następuje korzystanie z posiłków.

2. Sposób wnoszenia opłat ustala dyrektor placówki oświatowej.

§ 6

1. W przypadku  nieobecności  dziecka  w  przedszkolu,  ucznia  lub  pracownika  szkoły  uprawnionego  do 

korzystania z posiłku w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie  

z  posiłku  w  stołówce  za  każdy  (z  wyłączeniem  pierwszego),  dzień  nieobecności,  

z  zastrzeżeniem  ust.  2.  Zasada  ta  ma  odpowiednio  zastosowanie  w  przypadku  rezygnacji  

z posiłku przez dziecko w przedszkolu,  ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania  

z posiłku w stołówce szkolnej.

2. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej 

za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku, gdy nieobecność 

lub  rezygnacja  zostaną  zgłoszone  nie  później  niż  do  godziny  9.00  pierwszego  dnia,  

w którym dziecko lub uprawniony pracownik nie korzysta z żywienia.

§ 7

1. Opłaty za miesiąc czerwiec będą rozliczane do dnia 25 czerwca.

2. Podczas „Akcji  Lato” prowadzonej w miesiącu lipcu 2009 roku obowiązuje stawka jak w  § 4 ust. 1, 

płatna z góry za ilość zgłoszonych dni pobytu dziecka.

§ 8

Upoważnia się dyrektora placówki oświatowej do wyznaczenia innego niż określony w § 5 ust. 1 terminu 

wniesienia  opłaty  za  korzystanie  z  posiłku  na  wniosek  rodzica  dziecka,  ucznia  lub  uprawnionego  do 

korzystania z posiłku pracownika szkoły.

§ 9

Organ prowadzący szkołę – przedszkole może zwolnić rodziców dziecka, ucznia lub pracownika szkoły, na 

ich  wniosek,  z  całości  lub  części  opłat  w  przypadku  bardzo  trudnej  sytuacji  materialnej  rodziny  lub  

w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 11

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

    Przewodnicząca 

            Rady Miejskiej w Karczewie

mgr Danuta Żelazko



UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 181, poz. 

1292)  w art.  67a określa,  że  w celu  wspierania  prawidłowego rozwoju uczniów w szkołach mogą  być 

tworzone stołówki szkolne.

Jednocześnie  ustawodawca  nałożył  na  organ  prowadzący  szkołę  obowiązek  ustalenia  zasad 

korzystania ze stołówki szkolnej, w tym także ustalenia wysokości opłat za posiłki. W uchwale proponuje się 

wykaz  osób  uprawnionych  do  korzystania  ze  stołówek  szkolnych.  Zgodnie  z  zapisem  zawartym  

w art.  67a do opłat  wnoszonych za korzystanie uczniów z posiłków w stołówce szkolnej  nie wlicza się 

wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. 

Proponowana w uchwale wysokość  opłat  za posiłki  jest  uzgodniona z dyrektorami  szkół  i  przedszkoli,  

w  których  funkcjonują  stołówki  szkolne.  Projekt  uchwały  określa  także  cenę  posiłku  dla  pracowników 

szkoły.


