
 
 

ZARZĄDZENIE Nr  22/ZEAO/08 
BURMISTRZA MIASTA CHEŁM śY 

z dnia 12.02.2008 
 

w sprawie określenia udziałów w kosztach eksploatacji stołówek szkolnych w budynkach 
szkolnych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto ChełmŜa. 
 
 
Na podstawie art.30 ust. 2  pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) zarządzam, co następuje: 

 
 

     § 1.1.Stołówki szkolne zajmujące pomieszczenia w budynkach Szkół Podstawowych nr 2 , 
3 , 5 oraz Gimnazjum nr 1 w ChełmŜy ponoszą koszty utrzymania i eksploatacji 
proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych pomieszczeń. 
     2. Koszty, o których mowa w ust. 1 w szczególności obejmują płatności za energię 
elektryczną , koszt dostawy wody i odbioru ścieków oraz ogrzewanie pomieszczeń.  
 
 
     § 2. Ustala się , w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych udział procentowy 
poszczególnych stołówek w kosztach utrzymania budynków szkolnych  następująco: 
1) stołówka szkolna nr 1   - 1,85 % ; 
2) stołówka szkolna nr 2   - 5,19 % ; 
3) stołówka szkolna nr 3   - 3,37 % ; 
4) stołówka szkolna nr 5   - 9,40 % . 
 
 
     § 3. Rozliczenia naleŜności dokonuje Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w 
ChełmŜy. 
 
    § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i kierownikowi Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty. 
 
 
    §   5.   Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 lutego 2008 r.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do Zarządzenia Burmistrza Miasta 

ChełmŜy 
z dnia 12.02.2008 roku 

 
w sprawie określenia udziałów w kosztach eksploatacji stołówek szkolnych w budynkach  

szkolnych na terenie Miasta ChełmŜy 
 
 
 
Działając na podstawie  ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty (Dz. U. Nr 181, poz. 1292), z dniem 01.01.2008 r. obowiązuje nowy zapis art. 67a, 
który  nakłada na organ prowadzący szkołę  obowiązek określenia zasad korzystania ze 
stołówki  oraz  wysokości opłat za posiłek. Nowa regulacja prawna zobowiązała  jednostki 
samorządu terytorialnego, które prowadzą stołówki szkolne do rozdzielenia kosztów stołówek 
szkolnych od kosztów całego budynku szkoły. W celu określenia wysokości stawki za posiłek 
dla pracowników szkół korzystających ze stołówek sporządzono wstępną kalkulację 
poniesionych kosztów do wyprodukowania posiłku  W szkołach  stołówki nie posiadają 
liczników.  Konieczne jest więc przyjęcie procentowego rozliczenia  udziału w kosztach 
utrzymania  i eksploatacji budynków szkolnych, proporcjonalnie do powierzchni 
zajmowanych pomieszczeń przez stołówki.  Zapewni to  moŜliwość obliczenia naleŜności za 
zuŜycie energii, wody i energii cieplnej w stołówkach szkolnych. 
 
 
 
 
 
  


