UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem niniejszej uchwały jest zaakceptowanie wysokości opłat za posiłki,
terminów i sposobu ich wnoszenia w stołówce w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej
im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.), zarząd województwa wykonuje zadania należące do
samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych.
Ponadto zgodnie z § 78 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych,
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych,
ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę
i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
(Dz. U. poz. 1606), rodzice dzieci i młodzieży przebywających w specjalnych ośrodkach
szkolno-wychowawczych wnoszą opłatę za posiłki w stołówce ośrodka równą wysokości
kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.
Wysokość opłat za posiłki, a także termin i sposób ich wnoszenia ustala dyrektor
placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Dotychczasowa uchwała Nr 51/965/11 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki,
terminów i sposobu ich wnoszenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1
w Bydgoszczy określiła wysokość dziennej stawki żywieniowej w stołówce na kwotę 10 zł.
Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a
w Bydgoszczy, zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie dziennej stawki żywieniowej
w stołówce z 10 zł brutto na 12 zł brutto. Wniosek swój dyrektor jednostki motywuje
znacznym wzrostem cen artykułów żywnościowych.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione
i konieczne.
5. Ocena skutków regulacji:
W przypadku przyjęcia uchwały będą obowiązywały opłaty określone w niniejszej
uchwale po wydaniu stosownego zarządzenia przez dyrektora Ośrodka.

