UCHWAŁA NR XXIX/338/08
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU
z dnia 19 czerwca 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek
zorganizowanych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest
Miasto Białystok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), oraz art. 67a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr
227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz.
791, Nr 181, poz. 1292 i z 2008 r. Nr 70, poz. 416), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIV/245/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 11 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i
szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok (Dz. Urz. Woj.
Podlaskiego Nr 47 poz. 426), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) pracownicy zatrudnieni w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto
Białystok,”,
b) dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:
„3) rodziny pracowników o których jest mowa w ust. 2 oraz emeryci i renciści – byli
pracownicy szkół, w których funkcjonuje stołówka szkolna i ich małżonkowie,
4) inne osoby za zgodą dyrektora szkoły,”;
2) w § 3:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej przez osoby, o
których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 ustala się uwzględniając koszty produktów
wykorzystanych do przygotowania posiłku, koszty wynagrodzeń pracowników
stołówki szkolnej oraz składek naliczanych od tych wynagrodzeń a także koszty
utrzymania stołówki (wsad do kotła i koszty przygotowania). Koszt przygotowania
posiłku ustala się w wysokości zryczałtowanej:
1) za całodzienne wyżywienie - 0,3%,
2) za jeden posiłek - obiad - 0,2%,
3) za śniadanie - 0,05%,
4) za kolację - 0,05%,
podstawy kalkulacji określonej w ust. 2.”,
b) dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
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„3a. Wysokość opłaty za korzystanie przez uczniów z posiłków dostarczanych do szkoły
przez podmioty zewnętrzne ustala się w wysokości ceny za te posiłki, wynikającej z
umów zawieranych we właściwym trybie z tymi podmiotami, nie wyższej jednak,
niż określonej w ust. 1.
3b. Wysokość opłaty za korzystanie przez osoby o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2, 3 i 4
z posiłków dostarczanych do szkoły przez podmioty zewnętrzne ustala się w
wysokości ceny za te posiłki, wynikającej z umów zawieranych we właściwym trybie
z tymi podmiotami. Jeżeli wydawanie tych posiłków następuje z udziałem
pracowników stołówki szkolnej, wówczas cenę wskazaną w zdaniu 1 powiększa się o
koszty wynagrodzeń tych pracowników oraz składek naliczanych od wynagrodzeń, w
wysokości zryczałtowanej 0,1% podstawy kalkulacji określonej w ust. 2.”,
c) ust. 5 skreśla się,
d) dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu:
„9. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może na wniosek rodzica wyznaczyć
inny niż określony w § 3 ust. 6 termin wniesienia opłaty za korzystanie z posiłków w
stołówce szkolnej.
10. Zwalnianie z całości lub części opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej w
przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny oraz w szczególnie
uzasadnionych przypadkach losowych następuje na zasadach określonych w ustawie z
dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267 poz. 2259, ze zm.) oraz w uchwale Nr
XXVI/301/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie
określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. Urz. Woj.
Podlaskiego Nr 101 poz. 1007).”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§4.

Opłaty za posiłki wydawane w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2008 r.,
ustalone i pobrane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1
stycznia 2008 r., nie ulegają zmianie.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dziennniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego z tym, że w zakresie uregulowanym w § 1 pkt 1 i 2, z
mocą obowiązującą od dnia 1 września 2008 r.
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Masalski
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