
Uchwała Nr XXX/223/2008
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 16 grudnia 2008 roku

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

                      dla których organem prowadzącym jest  Gmina Karczew oraz ustalenia dziennej stawki 

         żywieniowej za pobyt dziecka w przedszkolu 

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. 14 ust. 5  ustawy z dnia 7 września 1991 roku o 

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

następuje:

§ 1

1. Korzystanie z posiłków w przedszkolu jest odpłatne.

2. Rodzice dziecka uczęszczającego do przedszkola ponoszą opłatę za korzystanie z posiłku w przedszkolu 

w wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.

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

przygotowania.

§ 2

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

2. Ustala się cenę za posiłek w przedszkolu dla pracowników o 20% wyższą od ceny posiłku dla dzieci.

3. Przedszkola  będące  płatnikami  podatku  VAT  doliczają  do  kosztu  przygotowania  posiłku  dla 

pracowników podatek VAT w wysokości 7%.

§ 3

1. Opłatę  ustaloną  w  §  2  wnosi  się  w  okresach  miesięcznych,  z  góry,  do  dnia  5  każdego  miesiąca,  

w którym następuje korzystanie z posiłków.

2. Sposób wnoszenia opłat ustala dyrektor przedszkola.

§ 4

1. W  przypadku  nieobecności  dziecka  w  przedszkolu  lub  pracownika  uprawnionego  do  korzystania  z 

posiłku  w  przedszkolu  zwrotowi  podlega  dzienna  wysokość  opłaty  za  korzystanie  z  posiłku  w 

przedszkolu 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  lub 

pracownika  uprawnionego do korzystania z posiłku w przedszkolu.

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

§ 5

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 § 2,  płatna z 

góry za ilość zgłoszonych dni pobytu dziecka.

§ 6

Upoważnia się dyrektora przedszkola  do wyznaczenia innego niż określony w § 3 ust. 1 terminu wniesienia 

opłaty za korzystanie  z posiłku na wniosek rodzica dziecka lub uprawnionego do korzystania  z posiłku 

pracownika przedszkola.

§ 7

Burmistrz  Karczewa  powołuje  Komisję,  która  może  zwolnić  rodziców  dziecka  lub  uprawnionego 

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

rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 9

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2009 roku.

     Przewodnicząca 
                                     Rady Miejskiej  w Karczewie

                                          mgr Danuta Żelazko



UZASADNIENIE

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

których funkcjonują stołówki. 



Propozycja stawek żywieniowych

1. Gminne Przedszkole w Sobiekursku - 5,50 zł

2. Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim - 5,50 zł

3. Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie - 6,50 zł

4. Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie - 6,50 zł

5. Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie - 6,50 zł


