
Uchwała Nr 112/XVI/07

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych 

Na podstawie art. art. 18 ust.2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 67 a ustawy z dnia 7 września 
1991 r. 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 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 122, 
poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r.  Nr 144, 
poz. 1043,  Nr  208,  poz.  1532,  Nr  227,  poz.  1658,  z  2007 r.  Nr  42,  poz.  273,  Nr  80, 
poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292) oraz na podstawie art.4 
ust.1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada Miejska w Gostyninie 
uchwala, co następuje:

§ 1
1. Korzystanie ze stołówek działających w szkołach samorządowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Miasta Gostynina jest odpłatne z zastrzeżeniem § 2.
2. Do opłaty, o której mowa w ust. 1 dla uczniów nie wlicza się wynagrodzeń pracowników 
i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Opłata ta 
wynosi 2,80 zł za jeden posiłek.
3. Opłata, o której mowa w ust. 1 dla nauczycieli i innych pracowników szkoły obejmuje 
pełny koszt surowców użytych do przygotowania gorącego posiłku oraz wszelkie koszty 
związane z przygotowaniem i podaniem, a w szczególności wynagrodzenie pracowników i 
składki od tych wynagrodzeń oraz koszty utrzymania stołówki i wynosi 4,80 zł za jeden 
posiłek.

§ 2
Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców lub ucznia w całości lub z części opłat, 
o których mowa w § 1 ust. 2 w:
a) przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny
b) szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych

§ 3
Zasady korzystania ze stołówki określa załącznik do niniejszej uchwały

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 5
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej

    Jolanta Syska - Szymczak 



Załącznik do uchwały Nr 112/XVI/07
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

§ 1

Z posiłków ze stołówki szkolnej mają prawo korzystać uczniowie uczęszczający do danej 
szkoły oraz zatrudnieni w niej nauczyciele i pracownicy.

§ 2

Rodzice (opiekunowie) ucznia zobowiązani są do pokrywania opłat za obiady do 1-go dnia 
danego miesiąca, za który jest dokonywana opłata.

§ 3
Opłata, o której mowa w § 2 podlega zwrotowi od drugiego dnia od powiadomienia szkoły 
osobiście lub telefonicznie o nieobecności dziecka.

§ 4
Szczegółowy harmonogram wydawania obiadów ustala dyrektor szkoły.



U Z A S A D N I E N I E

Uchwała  w  sprawie  ustalenia  zasad  korzystania  ze  stołówek  szkolnych  wypełnia 
dyspozycję artykułu 67 a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 
2004 r . Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zmienionej ustawą z dnia 7 września 2007 r. o 
zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 181, poz. 1292). 
Wymieniony przepis  nakłada obowiązek  na  organ prowadzący  szkołę  ustalenia  zasad 
korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokość opłat. 
Precyzuje jednocześnie, że do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku 
w  stołówce  szkolnej  nie  można  wliczać  wynagrodzeń  pracowników  i  składek 
naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
Ustalenie  opłaty  za  korzystanie  z  posiłku  w stołówce  szkolnej  dla  uczniów,  zgodnie  z 
ustawą nie obejmuje wymienionych w ustawie kosztów.
W przypadku zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników opłata za posiłek została 
skalkulowana na podstawie przewidywanych w 2008 r całkowitych kosztów ponoszonych 
przez stołówki szkolne.
Artykuł ten obowiązywać będzie od 1 stycznia 2008 r. - stąd data wprowadzenia uchwały 
w życie.


