Uchwała Nr XVIII/119/08
Rady Miejskiej w Le nicy
z dnia 29 lutego 2008 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych
w szkołach, dla których organem prowadz cym jest Gmina Le nica oraz ustalenia wysoko ci
opłat wnoszonych przez uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkół
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorz dzie
gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 67a ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r.
o systemie o wiaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572; Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr
273, poz. 2703 i 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; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,
poz. 791, Nr 120, poz. 818 i Nr 181, poz. 1292) uchwala si , co nast puje:
§ 1. 1. Ze stołówek szkolnych mog korzysta uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy
szkoły.
2. Stołówka szkolna jest czynna tylko w dni nauki szkolnej, w godzinach ustalonych przez
dyrektora szkoły.
3. Stołówka wydaje dziennie jeden pełny posiłek obiadowy.
4. Posiłki wydawane w stołówkach szkolnych s odpłatne, przy czym finansowane mog
by z :
1) wpłat rodziców (opiekunów prawnych uczniów),
2) wpłat nauczycieli i innych pracowników szkoły,
3) rodków O rodka Pomocy Społecznej.
§ 2. Ustala si odpłatno za jeden obiad w wysoko ci:
1. dla ucznia – 2,70 zł. – co stanowi koszt produktów ywno ciowych niezb dnych do
sporz dzenia posiłku,
2. dla nauczycieli i innych pracowników szkoły – 4,40 zł. co stanowi pełny koszt
sporz dzenia posiłku.
§ 3. 1. Nale no za korzystanie z posiłku winna by wnoszona w terminie do 10 ka dego
miesi ca za dany miesi c.
2. Za niewykorzystane posiłki w danym miesi cu korzystaj cemu przysługuje zwrot
w kwocie stanowi cej iloczyn dni nieobecno ci i wysoko ci opłaty.
3. Skorzystanie ze zwrotu, o którym mowa w ust. 2 mo liwe jest tylko wówczas, kiedy
rodzic, opiekun prawny ucznia lub osoba dorosła korzystaj ca z posiłków zgłosi co
najmniej dzie wcze niej, e nie b dzie w danym dniu korzystała z posiłku.
4. Nadpłata z tytułu niewykorzystania posiłków winna by w pierwszej kolejno ci zaliczona
na poczet nale no ci nast pnego miesi ca.
§ 4. Za uczniów, którym przyznano wiadczenie socjalne w formie zasiłków celowych na
zakup posiłków, opłaty wnosi O rodek Pomocy Społecznej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Le nicy i dyrektorom szkół.
§ 6. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urz dowym
Województwa Opolskiego.
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