
O.4317-187/08 
Zarządzenie Nr 0151-150/2008 
Burmistrza Miasta Nowy Targ 

z dnia 18 grudnia 2008r. 
 
 
w sprawie : sposobu uzgadniania opłat za posiłki oraz  warunków korzystania ze stołówek 

przedszkoli prowadzonych przez  miasto Nowy Targ. 
 

Na podstawie art.67 ust.3 w związku z art.5c pkt.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty (Tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), art.30 
ust. 1 i ust. 4 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst 
jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 
 
 

§ 1 
1. W celu uzgodnienia opłat za posiłki i warunków korzystania z posiłków w stołówce 

przedszkola prowadzonego przez miasto Nowy Targ, dyrektor przedszkola przedstawia 
organowi prowadzącemu przedszkole wniosek o uzgodnienie warunków korzystania, oraz 
ceny za korzystanie z posiłków w stołówce przedszkola wraz z sporządzonymi, w dwóch 
egzemplarzach, projektami dokumentów pt.: ”Warunki korzystania ze stołówki 
w przedszkolu” i  ”Opłaty za posiłki w przedszkolu”. 

2. Do dokumentu pt.: ”Opłaty za posiłki w przedszkolu” dyrektor przedszkola dołącza 
kalkulację  stawki Ŝywieniowej (tzw. wsadu do kotła). 

3. W dokumencie pt.: ”Warunki korzystania ze stołówki w przedszkolu” winny być 
przedstawione w szczególności rodzaje sporządzanych posiłków (np. śniadanie, 
II. śniadanie, obiad, podwieczorek), grupy korzystających z tych posiłków na stołówce, 
oraz szczegółowe zasady korzystania z posiłków (terminy uiszczania opłat, zasady zwrotu 
opłaty za posiłki). 

4. Uzgodnienie warunków korzystania, oraz cen za korzystanie z posiłków w stołówkach   
przedszkola następuje poprzez złoŜenie podpisu na obu egzemplarzach dokumentów 
pt.:  ”Warunki korzystania ze stołówki w przedszkolu” i  pt.: ”Opłaty za posiłki 
w przedszkolu”, przez Burmistrza Miasta Nowego Targu lub Jego zastępcę oraz dyrektora 
przedszkola. 

5. Jeden z egzemplarzy dokumentów o których mowa w ust. 4 pozostaje w Wydziale 
Oświaty Urzędu Miasta Nowego Targu, a drugi w przedszkolu stanowiąc podstawę do 
wydania zarządzenia dyrektora przedszkola. 

 
§ 2 

Wykonanie zarządzenia zleca się Dyrektorowi Przedszkola Nr 2 w Nowym Targu, 
Dyrektorowi Przedszkola Nr 4 w Nowym Targu oraz Naczelnikowi Wydziału Oświaty. 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 


