Uchwała Nr XIII/77/07
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu ustalającego zasady korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności za posiłki przygotowane w stołówce szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art 5 ust. 5 i art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. Z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1

	Uchwala się Regulamin ustalający zasady korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności za posiłki przygotowane w stołówce szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

	Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

	Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie gminy oraz w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole.

§4

	Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Halina Banaś


















Załącznik Nr 1                             
                                            do Uchwały Nr XIII/77/07          
  Rady Gminy w Gniewoszowie   
     z dnia 28 grudnia 2007r.             


Regulamin ustalający zasady korzystania ze stołówki oraz odpłatności za posiłki przygotowane w stołówce szkolnej w  Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole 


§1

	Regulamin określa zasady korzystania ze stołówki szkolnej oraz zasady odpłatności za korzystanie z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.

§2

	Z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej mogą korzystać:
	uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole 
	uczniowie, których dożywianie finansuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie
	nauczyciele zatrudnieni w Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole 
	pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole 


§3

	Z obiadów korzysta tylko osoba, która ma opłacone posiłki.

§4

Opłata za obiad dla osób wymienionych w §2 pkt 1 i 2 wynosi 1,70 zł (słownie: jeden zł 70/100) i uwzględnia jedynie koszt surowca – tzw. „wsadu do kotła”.
Koszty surowca ustalane są na podstawie obliczeń dokonanych w danej placówce, po uwzględnieniu cen rynkowych produktów oraz liczby stołujących się.
Do wymienionej w ust. 1 opłaty nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
Opłata za obiad dla osób wymienionych w §2 pkt 3 i 4 wynosi 4,00 zł (słownie: cztery zł 00/100) i uwzględnia koszty surowca, wynagrodzenia pracowników, składki naliczane od tych wynagrodzeń oraz koszty utrzymania stołówki.




§5

	Korzystający z obiadów dokonują wpłat za posiłki za dany miesiąc do 10-tego miesiąca u osoby wskazanej przez dyrektora szkoły.

§6

	Każdy korzystający z obiadów ma obowiązek zgłoszenia swojej nieobecności w dniu poprzedzającym obiad, jeżeli chce skorzystać z odpisu wskazanego w § 7.

§7

	Odpisu za niewykorzystane posiłki w danym posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeżeli został spełniony warunek wymieniony w § 6.

§8

	Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie dokonuje Rady Gminy w Gniewoszowie w drodze uchwały.

§9

	Regulamin wchodzi w życie 1 stycznia 2008r.
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Halina Banaś


