Zarządzenie nr 173/2008
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 1 październik 2008r.
w sprawie ustalenia zasad zwolnień od opłat wnoszonych za korzystanie z posiłków
w stołówkach szkolnych oraz upoważnienia dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę
Pułtusk do udzielania zwolnień.
Na podstawie art. 67a ust. 5 i 6 w związku z art. 5c ust. 3 ustawy z dnia 7 września o systemie
oświaty z 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Burmistrz
Miasta Pułtusk zarządza, co następuje:

§1
1. Rodzice, opiekunowie, opiekunowie prawni ucznia lub uczeń, który wystąpił o pomoc
w formie dożywiania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku
i pomocy tej nie otrzymał może być zwolniony z całości lub części opłat za posiłki
tj. do połowy wysokości opłaty, w przypadku:
1) szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,
2) zdarzenia losowego.
2. Przez szczególnie trudną sytuację materialną rodziny uzasadniającą zwolnienie
z całości opłat należy rozumieć sytuację, w której dochód netto na osobę w rodzinie
nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego z ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Zwolnienie
następuje na podstawie oświadczenia o wysokości dochodu, które należy przedstawiać
co kwartał roku kalendarzowego.
3. Przypadkami losowymi, uzasadniającymi zwolnienie z całości lub części opłat za
posiłki tj. do połowy opłaty, są zdarzenia losowe, w szczególności pożar, zalanie
mieszkania, kradzież.
§2
Upoważnia się dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pułtusk do
zwalniania rodziców albo uczniów z całości lub części opłat za korzystanie z posiłku
w stołówce szkolnej zgodnie z zasadami, o których mowa w § 1.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Pułtusk.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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