
Uchwała Nr XVII / 81 / 2008 
Rady  Powiatu w Szydłowcu 

z dnia 11 kwietnia 2008r. 
 
w sprawie:   określenia zasad korzystania  przez  nauczycieli i innych pracowników szkoły

oraz osoby niebędące  nauczycielami lub pracownikami szkoły ze stołówek 
 szkolnych zorganizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych 
 przez Powiat Szydłowiecki. 
 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz  § 1 ust. 1 pkt 4, 5a i 5b 
rozporządzenia 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             
ze zm.) Rada  Powiatu w Szydłowcu uchwala,  co następuje: 

 

§ 1

Określa się zasady korzystania ze stołówek szkolnych: w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu oraz w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony 
Pogranicza w Szydłowcu, dla których organem prowadzącym jest Powiat Szydłowiecki, 
przez: 
 1) nauczycieli i innych pracowników szkoły, 
 2) osoby niebędące nauczycielami  lub pracownikami zwane dalej osobami korzystającymi 
ze stołówki.   
 

§ 2

1. Posiłki w stołówkach szkolnych, wydawane są zgodnie z regulaminami korzystania                      
ze stołówek szkolnych opracowanymi  przez dyrektorów szkół.
2. Stołówka szkolna, może przygotować wyżywienie w zależności od potrzeb osób 
korzystających z posiłków i możliwości organizacyjnych. 
3. O rodzajach posiłków przygotowywanych przez stołówkę szkolną decyduje dyrektor 
szkoły. 
4. Czas pracy stołówki szkolnej określa dyrektor szkoły uwzględniając potrzeby osób 
korzystających z posiłków.  
 

§ 3

1. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne i jest finansowane                             
z wpłat osób korzystających ze stołówki, o których mowa w § 1.  
2. Środki finansowe pochodzące z wpłat, o których mowa w ust. 1, są lokowane na rachunku 
bieżącym dochodów własnych jednostki i odprowadzane do budżetu powiatu.  
 

§ 4

1. Osoby korzystające ze stołówki szkolnej, o których mowa w § 1, pokrywają pełny koszt 
przygotowania posiłku, na który składa się, tzw. „koszt wsadu produktów”,  koszt 
wynagrodzeń osobowych pracowników zatrudnionych przy przygotowywaniu i wydawaniu 
posiłków wraz z pochodnymi oraz koszty rzeczowe utrzymania stołówki. 
 



2. W przypadku szkoły będącej płatnikiem VAT, dla osób niebędących nauczycielami lub 
pracownikami szkoły, do ceny posiłków obejmującej koszty wymienione w § 4 ust. 1 należy
doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. 
 

§ 5

Odpłatność za posiłki określa się uchwałą Zarządu  Powiatu na podstawie wniosku dyrektora 
szkoły, sporządzonego w oparciu o kalkulację kosztów, wynikających z ewidencji 
rachunkowo – księgowej. 

 
§ 6

1.Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych za bieżący miesiąc
wnoszona jest do 5 dnia każdego miesiąca. 
2. W przypadku nieobecności osobie korzystającej ze stołówki przysługuje częściowy zwrot 
opłaty miesięcznej, proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia 
nieobecności  z   co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 
3. Zwrotu opłat, o których mowa w ust. 2, dokonuje się za zgodą dyrektora szkoły, na 
wniosek osoby korzystającej ze stołówki szkolnej, na koniec miesiąca, w którym wystąpiły
nieobecności, w formie odpisu z należności za wyżywienie w następnym miesiącu. 
 

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Szydłowcu. 
 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.  

 

Przewodniczący 
Rady  Powiatu w Szydłowcu 

 
Marek   Sokołowski  

 


