
UCHWALA nr XI/84/08

RADY GMINY LUBRZA

w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych działających w szkołach

prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz ustalenia wysokości opłat za wydawane

posiłki.

Na podstawie art. 67 a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.

U z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141,

Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104,

z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273,

lir 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292)

Rada Gminy w Lubrzy uchwala, co następuje:

Posiłki wydawane w stołówce szkolnej są odpłatne, przy czym finansowane mogą być z

następujących źródeł:

1) wpłat rodziców (opiekunów prawnych) stołujących się dzieci,

2) wpłat stołujących się pracowników,

3) dotacji z budżetu państwa lub z budżetu Gminy.

4) wpłat sponsorów.

Stołujący się uczniowie pokrywają jedynie koszt produktów zużytych do przygotowania

posiłków, pozostałe koszty, związane z przygotowaniem posiłków finansowane są z budżetu

Gminy.

Wysokość opłaty za jeden posiłek wydany w stołówce szkolnej wynosi:

1) dla uczniów - nie więcej niż 2,00 zł,



Dla pracowników szkoły i dla uczniów, w tym uczniów dofinansowywanych przez Ośrodek

Pomocy Społecznej (OPS) miesięczny koszt stanowi iloczyn ceny jednego obiadu i ilości dni,

w których wydawane są posiłki w danym miesiącu.

Korzystający z posiłków wpłacają należności za posiłki za dany miesiąc do dnia 20 - tego

każdego miesiąca u kierownika świetlicy.

1. W przypadku nieobecności, stołującemu się przysługuje częściowy zwrot opłaty

miesięcznej, proporcjonalnie do liczby dni nieobecności.

2. Należna kwota zwrotu, o której mowa w ust. 1, stanowi iloczyn ceny jednego posiłku i

liczby dni nieobecności stołującego się.

3. Zwrotów opłat, o których mowa w ust. 1 2 dokonuje SIę w formie odpisu z

należności za obiady w następnym miesiącu.

Uchwała Illchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Opolskiego.
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