
Uchwała Nr XII/85/2008 z dnia 27 lutego 2008 r.

w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z Przedszkola Gminnego

w Żyrzynie, zasad korzystania ze stołówki

oraz wysokości opłat za posiłki

uchylona przez uchwałę Nr V/33/2011 z dnia 30 marca 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze

zmianami) oraz art. 14 ust. 5 i art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) - Rada

Gminy, działając na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn i Dyrektora Przedszkola

Gminnego w Żyrzynie, po zapoznaniu się z opinią i wnioskami Komisji

Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego oraz Komisji

Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczną opłatę stałą pokrywającą koszty zajęć opiekuńczo-

wychowawczych wykraczających poza minimum programowe nauczania i

wychowania przedszkolnego w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt

złotych).

§ 2

W celu wspierania prawidłowego rozwoju dzieci ustala się zasady korzystania ze

stołówki zorganizowanej przez Przedszkole Gminne w Żyrzynie oraz wysokość

opłat za posiłki.

§ 3

Z posiłków w stołówce mogą korzystać:

1)dzieci uczęszczające do przedszkola,

2)nauczyciele i pozostali pracownicy przedszkola.

§ 4

1.Stołówka jest czynna tylko w dni, w których funkcjonuje przedszkole.

2.Stołówka wydaje w ciągu dnia dwa posiłki (śniadanie i obiad) do spożycia na

miejscu.



§ 5

1.Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne.

2.Opłata za posiłek dla dzieci uwzględnia koszt surowców zużytych do

przygotowania posiłku (tzw. wsad do kotła).

3.Opłata za posiłek dla nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola

obejmuje pełny koszt przygotowania posiłku i składa się z:

1)kosztu surowców zużytych do przygotowania posiłku (tzw. wsad do kotła),

2)kosztu poniesionego w związku z przygotowaniem i wydaniem posiłku

(wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami naliczanymi od tych

wynagrodzeń oraz koszty utrzymania stołówki).

§ 6

1.Ustala się dzienny koszt posiłku dla dzieci w wysokości 3,20 zł,

2.Ustala się dzienny koszt posiłku dla nauczycieli i innych pracowników

przedszkola w wysokości 6,00 zł, w tym: koszt surowców zużytych do

przygotowania posiłku: 3,20 zł i koszty poniesione w związku z

przygotowaniem i wydaniem posiłku (koszt wynagrodzenia pracowników i

składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz koszt utrzymania stołówki):

2,80 zł.

§ 7

Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci, za których stawkę żywieniową pokrywa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrzynie.

§ 8

1.Należność za korzystanie z posiłków winna być wnoszona miesięcznie w

terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

2.Za nie wykorzystanie posiłków w danym miesiącu korzystającemu

przysługuje zwrot w kwocie stanowiącej iloczyn liczby dni i wysokości opłat.

3.Rodzic, opiekun prawny dziecka lub osoba dorosła korzystająca z posiłku

zgłasza z wyprzedzeniem jednego dnia przed przygotowaniem posiłku okres w

jakim nie będzie korzystała z posiłku.

4.Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3 zgłasza się do wychowawcy lub innej

osobie upoważnionej przez dyrektora przedszkola.

5.Nadpłata z tytułu niewykorzystania posiłków winna być w pierwszej kolejności

zaliczana na poczet następnego miesiąca.



§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn i Dyrektorowi

Przedszkola Gminnego w Żyrzynie.

§ 10

Zobowiązuje się Dyrektora Przedszkola Gminnego w Żyrzynie do podania treści

uchwały do wiadomości rodzicom i opiekunom prawnym dzieci korzystających z

Przedszkola.

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

§ 12

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

Urzędowym Województwa Lubelskiego.


