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pracowników i dzieci przedszkola obowiązującej od 0f .09.2013 r.

Podstawa prawna:

1. zarządzenieNr 2048/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 wrzeŚnia 2008r. w

sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszko|ach i

szkołach m. st. Warsz awy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszko|i do zwalniania z opłat za

posiłki zezmianami wynikającymizzarządzenia nr1398/201l Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 4 sierPnia 2011r.

2" Organizacja pracy przedszkola na rok szkolny f0l3l20l4z
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Zarządzam co następuj e :

1' Dzienna wysokoŚć opłaty zakorzystanie z positku w stotówce przedszkolnej przez dzteci uczęszczające do

przedszkola wynosi 8,00 zł.

2. W przypadku korzystania przez dzieci z wybranych posiłków odpłatnoŚć ksztahuje się następująco: śniadanie

3ovo,ti,2,40 zł, obiad 50%, tj. 4,00 zł, podwieczorek20oń,tj,1,60 zł.

3, Dzienna wysokość opł'aty zakorzystanie z posiłku w stołówce przedszkolnej przezpracowników wynosi

11,04 zł..

4' W przypadku korzystania przez pracowników i ich dzięci z wybranych posiłków odpłatność ksztakuje się

następująco: śniadanie 3O%,tj.3,31 zł, obiad 50%, tj.5,5f, podwieczorek20%,tj.2.21zł'

5. Wysokość powyższych opłat obowiązuje od września 20l3 roku.
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Kalkulacje dotyczące opłaty za korzystanie z posiłku pracowników, uwzg|ędniające koszty wskazane w Uchwa|e

Nr XXU737/f007

L.p. Nazwa
Koszt roczny w

złotych % obliczenia w złotych

Gaz 2901,56 100 2901 ,56 12:242,30

f. Woda iścięki t1411.11 40 4561,11 12:380,59

Smieci sqs? 96 50 291 6,48:12=248 ,04

A Energia cieplna (CO,
podgrzanie wody)

r66605',7

20
proporcjonalnie
do powięrzchni

3332,11 12:21'7 ,68

5. Elekhyczność 8412,19 40 3388.88:12:282.41

6. Pęnsie w kuchni 100 4049,16

'7. Pensia intendenta 50 t477,54

8. Srodki czystości 8530,50 10 853.00:12:71 ,08

9, Razem 7029,40

7Of9,4:105 (maksymalna ilość wydawanych obiadow dla dzieci i pracowników) : 66,95

66,95 :22 (i|ość dni w miesiącu) :3,04 zł

3.04 + 8 (wsad do kotła): 11,04 :2:5,52 zł-maksymalna dzięnnawysokość opłaty zaoblad.
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Zarządzenię wchodzi w życie z dniem 02 wrzęśniaf0|3 r' do odwołania.
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Traci moc zarządzenienr 3l20I3 zdnia 01'03.2013 r.

ss
Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej dla pracowników' DYR ZE S PoŁU
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