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UCHWAŁA NR 0150/XIV/287/07
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 29 listopada 2007 roku
w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w szkołach,
dla których organem prowadz cym jest Miasto Tychy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm.)
w zwi zku z art. 67a ust. 2 – 4 ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty (Dz.U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pó n. zm.) oraz § 9a ust.1 zał cznika nr 2 Rozporz dzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z pó n.
zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisj O wiaty
i Spraw Społecznych oraz Komisj Finansów Publicznych
Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
Ilekro w uchwale jest mowa o „stołówce szkolnej” nale y przez to rozumie stołówki
zorganizowane w celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów przez szkoły, w ramach ich
działalno ci statutowej.
§2
1. Posiłki w stołówkach szkolnych wydawane s w czasie trwania rocznych zaj
dydaktyczno-wychowawczych, w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.
2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
§3
1. Opłat za korzystanie przez ucznia z posiłku w stołówce szkolnej ustala si
w wysoko ci kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.
2. Wysoko
opłaty za posiłki dla uczniów w stołówkach szkolnych okre lona jest w
zał czniku do uchwały.
3. Inne osoby korzystaj ce z posiłków w stołówce szkolnej ponosz pełne koszty posiłku
uwzgl dniaj ce koszty produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku oraz koszty
utrzymania stołówki szkolnej, w tym koszty wynagrodze i pochodnych pracowników
zatrudnionych w stołówce szkolnej.
4. Opłat za posiłek w stołówce szkolnej dla innych osób ustala dyrektor.
5. Opłaty za posiłki wnosi si za cały miesi c z góry, do ostatniego dnia miesi ca
poprzedzaj cego miesi c, za który opłata jest wnoszona.
6. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów wydawane w stołówkach szkolnych
przez Miejski O rodek Pomocy Społecznej, zasady i terminy dokonywania tych opłat
reguluj zapisy odr bnych porozumie zawartych pomi dzy Miejskim O rodkiem
Pomocy Społecznej a szkoł prowadz c stołówk szkoln .
§4
1. Nieobecno ucznia lub innej osoby korzystaj cej ze stołówki szkolnej nale y zgłosi ,
osobi cie lub telefonicznie, wyznaczonemu przez dyrektora szkoły pracownikowi
najpó niej w dniu nieobecno ci do godziny 8.15.
2. W przypadku spełnienia warunku okre lonego w ust. 1, suma uiszczonych z góry opłat
za niewykorzystane posiłki w danym miesi cu pomniejsza nale n opłat za posiłki
w nast pnym miesi cu, z zastrze eniem ust. 3.
3. Rozliczenia opłat za niewykorzystane posiłki w miesi cu czerwcu dokonuje si najpó niej
do 30 czerwca ka dego roku.
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4. W przypadku nie spełnienia warunku okre lonego w ust. 1, uiszczone z góry opłaty
za niewykorzystane posiłki w danym miesi cu nie podlegaj zwrotowi.
5. W uzasadnionych przypadkach, w miar mo liwo ci organizacyjnych stołówki szkolnej,
uczniowie oraz inne osoby mog skorzysta z nie zamówionego wcze niej posiłku po
uiszczeniu nale nej opłaty za posiłek najpó niej w dniu jego wydania.
§5
Za organizacj wydawania posiłków w stołówce szkolnej oraz za pobieranie i rozliczanie
nale nych z tego tytułu opłat odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
§6
Wykonanie uchwały powierza si Prezydentowi Miasta Tychy.
§7
Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym
Województwa l skiego z moc obowi zuj c od 1 stycznia 2008 roku.
Przewodnicz cy
Rady Miasta Tychy
/-/ dr Michał Gramatyka
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Zał cznik do Uchwały Nr 0150/XIV/287/07
Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2007 r.

Wysoko

Lp.

opłat za posiłki dla uczniów w stołówkach szkolnych

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadz cej stołówk szkoln

1

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Rudolfa Zar by

2

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego

3

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Franciszka
Zubrzyckiego, Gimnazjum nr 2)

4

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powsta ców l skich

5

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 (Szkoła Podstawowa nr 9)

6

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Gustawa Morcinka

7

Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Curie-Skłodowskiej

8

Szkoła Podstawowa nr 17

9

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Jagiełły

10
11
12

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 23, Gimnazjum nr 8)

13

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi

14

Szkoła Podstawowa nr 36

3,50 zł
3,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
3,50 zł

15

Szkoła Podstawowa nr 37

16

Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Zi tka

17

Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej

18

Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi

19

Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka (Gimnazjum nr 10)

20

Gimnazjum 11 im. Jana III Sobieskiego

21

Gimnazjum nr 12

22

Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka (Szkoła Podstawowa
Specjalna nr 12, Gimnazjum Specjalne nr 13)

3,50 zł
3,20 zł
3,00 zł
3,00 zł
2,80 zł
3,20 zł
3,00 zł
3,00 zł
3,50 zł
3,50 zł
3,50 zł
3,50 zł
3,00 zł
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3,00 zł

3,50 zł

Zespół Szkół Sportowych (Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19, Sportowe
Gimnazjum nr 9)
Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Rafała
Pomorskiego
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Opłata
za 1
posiłek
w zł

2,50 zł

