Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Orych
dnia 16 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.191.2019
BURMISTRZA MIASTA MARKI
z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez
Gminę Miasto Marki
Na podstawie art. 106 ust. 3, 5 i 6 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, Dz.U. z 2018r. poz. 2245; Dz.U. 2019r. poz. 1078,1680,2197 i 2248)
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Zarządzenie ustala ogólne warunki korzystania i odpłatności ze stołówek zorganizowanych
w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Marki.
2. Dyrektor szkoły lub przedszkola, w której zorganizowana jest stołówka, ustala, zgodnie z niniejszym
zarządzeniem, warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki.
§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto
Marki;
2) szkole – należy przez to rozumieć szkołę, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Marki;
3) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły oraz wychowanka przedszkola;
4) rodzicach – należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych;
5) stołówce – należy przez to rozumieć zorganizowane przez szkołę lub przedszkole miejsce zbiorowego
korzystania z posiłków, w którym pracownicy stołówki przygotowują i wydają posiłki.
§ 3. Do korzystania z posiłków w stołówce uprawnieni są:
1) uczniowie;
2) pracownicy pedagogiczni szkoły i przedszkola.
§ 4. 1. Ustala się dzienną wysokość opłaty za korzystanie przez uczniów i pracowników pedagogicznych
z posiłku w stołówce nie wyższą niż:
1) w przedszkolu (trzy posiłki – śniadanie, obiad, podwieczorek) – 14 zł;
2) w szkole podstawowej (obiad jednodaniowy) – 8 zł;
- nie więcej jednak niż koszty surowca przeznaczonego na wyżywienie (nie wlicza się wynagrodzeń
pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki).
2. Opłaty ustalone na podstawie ust. 1 wnosi się w okresach miesięcznych za dany miesiąc w terminie od
1 do 10 dnia tego miesiąca.
3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły lub przedszkola może, na wniosek rodzica, wyznaczyć
inny niż określony w ust. 2 termin wniesienia opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce, ustalonej na
podstawie ust. 1.
4. W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły lub przedszkola uprawnionego do korzystania
z posiłku w stołówce, zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce za
każdy, z wyłączeniem pierwszego, dzień nieobecności, z zastrzeżeniem ust. 5. Zasada ta ma odpowiednio
zastosowanie w przypadku rezygnacji z posiłku przez ucznia lub pracownika szkoły lub przedszkola
uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce.
5. Zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce za pierwszy dzień nieobecności
lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku dokonuje się w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną
zgłoszone najpóźniej w dniu poprzednim do godz. 14.00.
§ 5. Zobowiązuje się dyrektorów szkół i przedszkoli do:
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1) występowania do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach, z wnioskami o udzielenia wsparcia
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku w szkole lub przedszkolu, dla ucznia spełniającego
kryterium dochodowe, o którym mowa w Wieloletnim Programie Rządowym "Posiłek w szkole i w domu"
na lata 2019-2023;
2) informowania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach o potrzebie udzielenia pomocy
w formie posiłku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach gdy uczeń nie spełnia wymagań kryterium
dochodowego z pkt.1, a wyraża chęć zjedzenia posiłku.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miasto Marki.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Burmistrz Miasta Marki
Jacek Orych
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