
ZARZĄD POWIATU 
KŁODZKIEGO 

UCHWAŁA NR 24/2022 
ZARZĄDU P O W I A T U KŁODZKIEGO 

z dnia 4 lutego 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wyżywienie w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-
Zdroju 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t . j . Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz § 78 ust. 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. z2017r. poz. 1606 z późn.zm.), Zarząd Powiatu Kłodzkiego w uzgodnieniu z Dyrektorem Domu 
Wczasów Dziecięcych, uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach- Zdroju zapewnia całodzienne wyżywienie w ramach 
organizowanych turnusów dla dzieci i młodzieży przebywających w placówce. 

2. Ustala się wysokość opłaty za posiłki w ramach całodziennego wyżywienia w wysokości 18,00 złotych. 
Odpłatność jest równa kosztowi surowców zużytych do przygotowania posiłków. 

§ 2. 1 Dopuszcza się zwiększenie opłaty, o której mowa w § 1 ust.2 na pisemny wniosek zamawiającego 
w zależności od: 

1) ilości grupy; 

2) przedziału wiekowego wychowanków Domu Wczasów Dziecięcych; 

3) ilości osób w grupie o specjalnych potrzebach żywieniowych. 

2. Zwiększenie opłaty dziennej za posiłki, o której mowa w ust. 1 nie może przekroczyć 50% opłaty, 
o której mowa w § 1 ust. 2. 

3. W przypadku wzrostu stawki wyżywienia o więcej niż 30%, Dyrektor placówki powinien uzgodnić to 
na piśmie z Zarządem Powiatu Kłodzkiego. 

§ 3 . l . Z e względu na potrzeby organizacyjne dopuszcza się zwiększenie ilości zamawianych posiłków 
w czasie pobytu w domu Wczasów Dziecięcych na pisemny wniosek zamawiającego. 

2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust.l opłata za dodatkowy posiłek będzie naliczana, 
w zależności od rodzaju posiłku, w niżej wymienionej proporcji opłaty dziennej, o której mowa w § l 
ust. 2 z uwzględnieniem zawartym w § 2: 

1) Śniadanie-20%; 

2) I I śniadanie-10% ; 

3) Obiad-50 %, 

4) Kolacja-20 % 

§ 4. Terminy i sposób wnoszenia opłat za wyżywienie w DWD: 

1) Opłaty za wyżywienie należy wnosić w terminie 7 dni przed rozpoczęciem pobytu w Domu Wczasów 
Dziecięcych przelewem na wskazany numer rachunku bankowego. 

2) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wnoszenie opłaty za wyżywienie w terminie 14 dni od daty 
wystawienia faktury V A T lub noty księgowej. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach- Zdroju. 

§ 6. Traci moc uchwała Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr 177/2018 z dnia 20 listopada 2018r. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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. z2017r. 
poz. 1606 z późn. zm. ). wysokość odpłatności za wyżywienie w domu wczasów dziecięcych ustala dyrektor 
w uzgodnieniu z organem prowadzącym placówkę. W sprawie zmiany stawki wystąpiła Dyrektor Domu 
Wczasów Dziecięcych w Dusznikach- Zdroju. Aktualnie obowiązuje stawka w wysokości 13.00 zł. Zgodnie 
z przepisami ww. rozporządzenia Dom Wczasów Dziecięcych pobiera opłatę wyłącznie w wysokości kosztu 
surowców wykorzystanych do przygotowania posiłków (tzw. „wsad do kotła"). Konieczność zwiększenia 
stawki wyżywienia wynika ze znacznego wzrostu cen produktów spożywczych odnotowanego na przestrzeni 
ostatnich kilku lat. Ponadto Dyrektor DWD wystąpiła z wnioskiem o doprecyzowanie kwestii opłaty za 
zwiększenie ilości zamawianych posiłków w czasie pobytu w Domu Wczasów Dziecięcych na pisemny 
wniosek zamawiającego. Zwiększone koszty posiłków są w całości ponoszone przez zamawiającego i 
naliczane według proporcji opłaty dziennej. 
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