UCHWALA NrXIII/111/08
RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 29 lutego 2008 roku
w sprawie zasad korzystania ze stolowek szkolnych oraz okreslenia wysokosci oplat
za posilki
Na podstawie art. 67 a ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemic oswiaty (tj.
Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 69 poz. 624, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, Dz.
U. z2005r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167
poz.1400, Nr 249 poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227
poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 273. Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz.
818, Nr 181 poz. 1292) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorza^dzie
powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z
2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz.
1218)
Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
licit wala, co nastgpuje:
§ 1. W celu wspierania prawidlowego rozwoju uczniow w ramach posiadanej bazy.
prowadzone sa^ stolowki szkolne:
1) w Zespole Szkol Rolniczych Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Bujnach,
2) w Zespole Szkol Rolniczych w Czarnocinie,
3) w Zespole Szkot Rolniczym Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Wolborzu
§ 2. Ze stolowek szkolnych wymienionych w § 1 moga_ korzystac uczniowie,
pracownicy szkoly, emeryci i rencisci szkoly, oraz inne osoby.
§ 3. Posilki wydawane uczniom w stolowce szkolnej sa^ odplatne, przy czym
fmansowane moga^ bye z nast^puja^cych zrodel:
1) wplat rodzicow (opiekunow prawnych) uczniow
2) wplat sponsorow
3) wplat osrodkow pomocy spolecznej
§ 4. 1. Uczniowie korzystaja^cy ze stolowki pokrywaja^koszt produktow zuzytych do
przygotowania posilkow.
2. Pozostale koszty zwia^zane z przygotowaniem posilkow tj. wynagrodzenie i pochodne
osob zatrudnionych przy przygotowaniu i wydawaniu posilkow, a takze koszty mediow oraz
inne wydatki, w tym koszty zakupu skladnikow maj^tkowych i wydatki na sfmansowanie
zamawianych na rzecz stolowki uslug fmansowane sa^z budzetu szkoly.
3. Koszt posilku ucznia stanowia^cy oplat^ za posilek ustala siq w wysokosci:
1) w Zespole Szkol Rolniczych Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Bujnach
a) sniadanie
- 2,50 z\d
- 3,50 zl
c)kolacja
- 2,50 zl
2) w Zespole Szkol Rolniczych w Czarnocinie
a) sniadanie
- 2,75 zl

b)obiad

-3,50zl

c)kolacja
d) zupa i pieczywo

- 2,75 zl
- 1,50 zl.

3) w Zespole Szkol Rolniczym Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Wolborzu
a) sniadanie
- 3,50 zl
b) obiad
- 4,00 zl
c)kolacja
- 3,50zl
§5.
1. Pracownicy, emeryci i rencisci tej szkoly oraz inne osoby korzystajace ze
stolowki szkolnej pokrywaja^ calosc kosztow poniesionych na sporza^dzenie posilku.
2. W cenie posilku dla osob wymienionych w ust.l nalezy uwzgl^dnic mi^dzy
innymi:
a) wartosc produktow zuzytych do posilku
b) wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne osob zatrudnionych przy
przygotowaniu i wydawaniu posilkow
c) koszt mediow tj. wody, sciekow, energii elektrycznej, cieplnej, zakupu wyposazenia
i zakupu uslug remontowych i innych.
3. Cen$ posilku dla osob wymienionych w ust.l ustala dyrektor szkoly.
§6.
1. Korzystaja^cy ze stolowki szkolnej wplaca naleznosc za posilki za dany
miesia^c do dnia 10 kazdego miesia^ca oraz indywidualnie za kazdy posilek w sposob ustalony
przez Dyrektora Szkoly.
2. Osrodki Pomocy Spolecznej wplacaja_ naleznosc na rachunek bankowy szkoly
w ci^gu 14 dni po otrzymaniu faktury za uslugi stolowkowe uczniow.
§7.
1. W przypadku nieobecnosci, korzystaja^cemu ze stolowki uczniowi oraz
innym osobom wymienionym w § 5 ust. 1 przysluguje zwrot oplaty proporcjonalnie do liczby
dni nieobecnosci pod warunkiem zgloszenia do pracownika wyznaczonego przez Dyrektora
Szkoly nieobecnosci w czasie ustalonym przez Dyrektora Szkoly.
2. Nalezna do zwrotu kwota, o ktorej mowa w ust. 1 stanowi iloczyn dni nieobecnosci
i wysokosci oplaty za jeden posilek. Zwrotu nadplaconych kwot dokonuje si? na wniosek
rodzicow (opiekunow prawnych), ucznia pelnoletniego, pracownika szkoly lub innej osoby
korzystajqeej ze stolowki na koniec miesi^ca, w ktorym przypadaly dni nieobecnosci
w formie odpisu z naleznosci za posilki w miesia^cu nast^pnym albo zwrotu w formie wyplaty
gotowkowej .
§ 8. Wykonanie uchwaly powierza si^ Zarzajdowi Powiatu.
§ 9. Uchwala podlega publikacji w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego
i wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.
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