Uchwała Nr 157/08
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 30.01.2008 roku
w sprawie korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Kłodawa.
Na podstawie art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 109, poz.1161, Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz.
2781, z 2003r. Nr 137, poz.1304, z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 131, poz.1091, Nr 122, poz. 1020, Nr
167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532,
Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz.791, Nr
181, poz. 1292) uchwala się:
Zasady korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Kłodawa.
§1
Uchwała określa:
1) krąg osób uprawnionych do korzystania ze stołówek szkolnych,
2) zasady korzystania ze stołówek szkolnych,
3) wysokość opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych.
§2
1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie danej szkoły.
2. Za zgodą dyrektora szkoły ze stołówki szkolnej mogą korzystać również nauczyciele oraz
pracownicy danej szkoły.
§3
1. Stołówka szkolna przygotowuje w zależności od potrzeb osób korzystających z posiłków i
możliwości organizacyjnych śniadania, obiady i kolacje.
2. O rodzajach przygotowywanych przez stołówkę szkolną posiłków decyduje dyrektor danej
szkoły.
§4
1. Rodzice uczniów lub pełnoletni uczniowie za posiłki spożywane w stołówce szkolnej przez
uczniów wnoszą opłatę równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.
2. Wysokość kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie ustala dyrektor szkoły, w
której zorganizowana jest stołówka, w porozumieniu z Burmistrzem Kłodawy.
§5
1. Rodzice albo uczeń mogą być zwolnieni z całości lub części opłaty o której mowa
w § 4 ust. 1:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, w szczególności gdy
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
2. Decyzję o zwolnieniu z opłat podejmuje Burmistrz Kłodawy.
§6
1. Korzystający z posiłków w stołówce szkolnej pracownicy danej szkoły ponoszą pełną opłatę
za wyżywienie.
2. Opłata obejmuje:
1) koszty surowca przeznaczonego na wyżywienie,
2) koszty związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w stołówce i składkami
na ubezpieczenie społeczne tych pracowników,
3) koszty związane z utrzymaniem stołówki.
3. Wysokość kosztów o których mowa w ust. 2 ustala dyrektor danej szkoły w porozumieniu z
Burmistrzem Kłodawy.
§7
1. Opłaty o których mowa w § 4 i 6 wnosi się z góry do piętnastego dnia każdego miesiąca w
kasie szkoły lub na konto szkoły.
2. Wysokość opłaty koryguje się z końcem miesiąca proporcjonalnie do ilości spożytych
posiłków.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.
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