Uchwała Nr XXVIII/169/2008
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 2 grudnia 2008 roku

w Sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za posiłki
w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),§ 66 ust.1, 3a i 8
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie
rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i
młodzieży w tych placówkach oarz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców
za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2005r. Nr 52, poz. 467 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:

§1
Przyjmuje się warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców, a także opiekunów
prawnych z opłat za posiłki w stołówce specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, dla
którego organem prowadzącym jest Powiat Sztumski, określone w załączniku do niniejszej
uchwały.
§2
Traci moc Uchwała Nr XLI/40/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2005 roku
w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt
dzieci w internatach specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych powiatu sztumskiego.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XXVIII/169/2008
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 2 grudnia 2008 roku

Warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców, a także opiekunów
prawnych z opłat za posiłki w stołówkach specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski
§1
Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci i młodzieży przebywających w specjalnym ośrodku
szkolno-wychowawczym wnoszą opłatę za posiłki w stołówce równą wysokości kosztów
surowca przeznaczonego na wyżywienie.
§2
Wysokość kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówce specjalnego ośrodka
szkolno-wychowawczego ustala dyrektor danej placówki, w porozumieniu z organem
prowadzącym.
§3
1. Opłatę, określoną w § 1 niniejszej uchwały, wnosi się z góry do 15-go dnia każdego
miesiąca.
2. Jeżeli dziecko z uzasadnionych przyczyn nie mogło przebywać w placówce , opłatę o
której mowa w § 1 niniejszej uchwały, nalicza się w wysokości proporcjonalnej do
czasu faktycznego pobytu dziecka.
§4
Dyrektor placówki ustalając opłatę określoną w § 1 niniejszej uchwały, uwzględnia sytuację
rodzinną i materialną rodziny dziecka:
1. Rodzice dziecka ponoszą pełną odpłatność, jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest
wyższy niż 150% kryterium dochodowego określonego wg art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy
o pomocy społecznej.
2. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest wyższy od kryterium dochodowego, ale nie
przekracza 150% , wówczas rodzice ponoszą odpłatność w wysokości 50% kosztów
ustalonych przez dyrektora placówki.
3. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie dziecka nie przekracza kryterium dochodowego
ustalonego wg ustawy o pomocy społecznej, wówczas rodzice nie ponoszą
odpłatności za posiłki dziecka w ośrodku.
§5
Przepisy określone w § 3 i 4 niniejszej uchwały, stosuje się również wobec rodziców
pozbawionych częściowo lub całkowicie praw rodzicielskich oraz w stosunku do opiekunów
prawnych dzieci, dysponującymi ich dochodami.

§6
Wychowankowie, którzy ukończyli 18 lat, nadal przebywający w ośrodku i posiadający
własnych dochód (renta rodzinna, inwalidzka, socjalna itp.) ponoszą koszty określone w § 1
niniejszej uchwały, zgodnie z kryteriami określonymi w § 3 i 4 tejże uchwały.
§7

1. Organ prowadzący placówkę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
2. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z opłat wydaje się na okres nie dłuższy
niż 1 rok szkolny.
3. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu rodziców z opłat podejmuje Zarząd
Powiatu.

§8
Kryterium dochodowe ogłaszane jest przez Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.

UZASADNIENIE
Zgodnie z § 66 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca
2005r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych,
warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności
wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2005r. Nr 52,
poz. 467 z późn. zm.) rodzice lub opiekunowie prawni dziecka lub pełnoletni wychowanek,
ponoszą opłatę za posiłki w stołówce

ośrodka równą wysokości kosztów surowca

przeznaczonego na wyżywienie. Wysokość kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie
ustala dyrektor placówki, w porozumieniu z organem prowadzącym.
W związku z faktem, że większość wychowanków specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych pochodzi z rodzin ubogich, wielodzietnych utrzymujących się z zasiłków
dla bezrobotnych lub nie posiadających własnych dochodów i korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej, zasadne jest aby ustalając opłatę za posiłki w stołówce określane były na
zasadach zaproponowanych w niniejszej uchwale.
Ustalenia odpłatności i określenie konkretnych kwot opłat za posiłki w stołówce
ośrodka dla poszczególnych wychowanków dokonywane będzie przez Dyrektora danej
placówki, zgodnie z kryteriami określonymi w niniejszej uchwale.
Zasady zaproponowane w uchwale konsultowane były z dyrektorami poszczególnych
placówek.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

