
Uchwała Nr XIV – 97 / 08
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 25 stycznia 2008 roku

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej

Na podstawie art. 67a ust 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz.2572 oraz Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781, z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, 
Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400 i Nr 249, poz.2104 z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, 
poz.1532 i Nr 227, poz.1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818 
i Nr 181, poz.1292) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 oraz z 2007 r. Nr 173, poz.1218)

Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje: 

§ 1.

Do korzystania z posiłków w stołówce Zespołu Szkół w Baborowie uprawnieni są uczniowie 
uczęszczający do tej szkoły oraz zatrudnieni w niej nauczyciele i pracownicy.

§ 2.

1. Ustala się odpłatność za korzystanie ze stołówki przez uczniów w wysokości 2,20 zł za 
posiłek.

2. Kwota ustalona w ust. 1 obejmuje koszt surowców użytych do przygotowania posiłku.

§ 3.

1. Ustala się odpłatność za korzystanie ze stołówki przez nauczycieli i pozostałych 
pracowników szkoły w wysokości 6,15 zł za posiłek.

2. Kwota ustalona w ust. 1 obejmuje pełny koszt surowców użytych do przygotowania posiłku 
oraz wszelkie koszty związane z jego przygotowaniem i podaniem, w szczególności 
wynagrodzenia pracowników wraz z naliczanymi od tych wynagrodzeń składkami oraz 
kosztami utrzymania stołówki.

§ 4.

1. Ustaloną na podstawie § 1 i § 2 zapłatę należności za posiłki korzystający ponosi poprzez 
zakup abonamentu miesięcznego w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego 
miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej.

2. Przy zakupie abonamentu miesięcznego można z niego wyłączyć określone dni.

§ 5.

1. W przypadku zgłoszenia przez ucznia lub jego rodzica (opiekuna), rezygnacji z posiłku, 
zwrotowi podlegają opłaty za te dni, w których uczeń nie będzie korzystał z posiłków, licząc 
od następnego dnia po dniu zgłoszenia tego faktu kierownikowi stołówki.

2. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi do godziny 7:30, zwrot przysługuje 
również za ten dzień.



§ 6. 

W celu zapewnienia uczniom właściwego korzystania ze stołówki dyrektor Zespołu Szkół ustala 
regulamin porządkowy stołówki, w którym określa w szczególności:

1) godziny wydawania posiłków,
2) zasady zachowania się osób przebywających w stołówce,
3) sposób zakupu abonamentu miesięcznego,
4) sposób zgłaszania rezygnacji z zakupionego posiłku oraz formę i termin zwrotu pieniędzy,

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


