Uchwała Nr 252/XXXVIII/2005
Uchwała w sprawie ustalenia zasad ponoszenia kosztów Ŝywienia przez rodziców/opiekunów prawnych
dzieci i młodzieŜy przebywających w młodzieŜowych ośrodkach wychowawczych.
UCHWAŁA NR 252/XXXVIII/2005
RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 21 grudnia 2005 r.

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia kosztów Ŝywienia przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci i
młodzieŜy przebywających w młodzieŜowych ośrodkach wychowawczych, młodzieŜowych ośrodkach
socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest
powiat otwocki oraz przez pracowników zatrudnionych w tych placówkach.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 66 ust. 1 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek
publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieŜy w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności
wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. z 2005 r. Nr 52, poz. 467 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Dzieci i młodzieŜ przebywająca w młodzieŜowych ośrodkach wychowawczych, młodzieŜowych ośrodkach
socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest
powiat otwocki korzysta w tych placówkach z Ŝywienia.
§ 2.
Rodzice/opiekunowie prawni dzieci i młodzieŜy przebywających w placówkach wymienionych w § 1 wnoszą
opłatę za posiłki w stołówce równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyŜywienie, ustalanych
przez dyrektora placówki.
§ 3.
Rada Powiatu upowaŜnia dyrektorów placówek o których mowa w § 1 , w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka, wnoszących opłatę za wyŜywienie w
stołówce placówki, do ustalenia częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności.
§ 4.
Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu rodziców/opiekunów prawnych z opłat za wyŜywienie
dyrektor placówki podejmuje w formie pisemnej.
§ 5.
W kaŜdym przypadku przy częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat za wyŜywienie uwzględnia się,
obok trudnej sytuacji materialnej, ogólną sytuację rodzinną, zdrowotną i majątkową rodziny.
§ 6.
Częściowo lub całkowicie zwolnione z wpłat na Ŝywienie mogą być osoby, których dochód nie przekracza
kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
§ 7.
Częściowo lub całkowicie zwolnione z wpłat na Ŝywienie mogą być osoby, których dochód przekracza
kryterium dochodowe, o którym mowa w § 6 , przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z
następujących okoliczności:
1)bezdomności,
2)bezrobocia,
3)niepełnosprawności,
4)długotrwałej lub cięŜkiej choroby,
5)alkoholizmu lub narkomanii,
6)zdarzenia losowego,
7)sytuacji kryzysowej,
8)klęski Ŝywiołowej lub ekologicznej,
9)przebywanie w placówkach opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, szkolno-wychowawczych
więcej niŜ jednego dziecka.
§ 8.
Pracownicy zatrudnieni w placówkach wymienionych w § 1 mogą korzystać, w trakcie pełnienia
obowiązków, z wyŜywienia w stołówkach prowadzonych przez te placówki po uiszczeniu kosztów Ŝywienia
skalkulowanych w wysokości kosztu zakupu surowca zuŜytego do sporządzenia posiłku oraz ustalonego
przez dyrektora placówki ryczałtu na koszty administracyjno - rzeczowe.
§ 9.
Wpływy osiągnięte z tytułu uwzględnionych w cenie posiłku, kwot ryczałtu na koszty administracyjno –
rzeczowe winny być zarachowane na dochody własne placówki, z których mogą być finansowane wydatki
rzeczowe.
§ 10.
Wpływy osiągnięte
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Wpływy osiągnięte z tytułu zwrotu kosztów zakupu surowca zuŜytego do sporządzenia posiłku
odprowadzane są na budŜet placówki i zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budŜetowym.
§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom placówek oświatowych dla których organem prowadzącym
jest Powiat Otwocki.
§ 12.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Na początku 2005 r. nowelizacja przepisów oświatowych zmieniła zasady funkcjonowania szkolnych
stołówek w placówkach publicznych. Wynikiem zmiany przepisów jest rozporządzenie Ministra Edukacji z
25 października 2005 r. regulujące szczegółowo zasady ponoszenia kosztów Ŝywienia przez
rodziców/opiekunów prawnych dzieci i młodzieŜy korzystających z Ŝywienia w publicznych placówkach
oświatowych. Rozporządzenie to daje prawo organowi prowadzącemu do zwolnienia rodziców z całości lub
części opłat.

