
UCHWAŁA Nr 329D(XXVIV2010

Rady Gminy Roźwienica
zdnia23 września 2010 roku

w sprawie: ustalenia zasad korrystania ze stołówek szkolnych oraz
ustalenia odpłatności za żywienie organizowane w stołówkach szkolnych i

przedszkolach.

Na podstawie art. 7 ust. I pkt. 8, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8
,.,./ marca 1990 r. o samar zadzie gmirnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr l42,poz.

I 59 1 z 200lr. ze zm. ) oraz alt. 14 ust.5, art. 67 a ust.2 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolĘ Dz. U. Nr 256,poz.2572 z2004 r' ze
zm. ) Rady Gminy w Rohvienicy uchwa]a co następuje:
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W celu realizacji zadań opiekuńczychi wspierania prawidłowego rozwoju
uczniów w ramach posiadanej bazy prowadzone są stołówki szkolne w
szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Roźwienica

_ s2

l. Do korzystaniaze stołówek szkolnych uprawnieni są

a. uczniowie szkoĘ prowadzącej stołówkę,

b. uczniowie, nauczyciele i pracownicy innych szkół w których nie

utworzono stołówek _ po wyrażeniu zgody Dy'rektora SzkoĘ

prowadzącego stołówkę,

c. nauczyciele i inni pracownicy szkoĘ,

d. kierowcy dowozący dzieci do szkół na terenie gminy Roźwienica.



s3

1. Posiłki wydawane w stołówkach sąodpłatne.
2' Koszt posiłku dla ucznia wynosi _ 3,50 zł.
3. Koszt posiłku dla nauczycieli , innych pracowników szkoły ,kierowców

wynosi _ 5,20 zł
4. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej, ponoszą z tego t5rtułu

odpłatrość równąkosztom przygotowania posiłków z wyłączeniem
wynagrodzeń pracowników i składek naliczanychod tych wyrragrodzeń
oraz kosztów utrzymania stołówki.

5. Nauczyciele 
' 
inni pracownicy oraz kierowcy korzystający z posiłków w

stołówkach szkolnych pokrywająpełne koszty nlłiązane z
przygotowaniem posiłku.

\_- 6. W prrypadkach szczegóInie trudnej sytuacji materialnej rodziny i
uzasadnionych przypadkach losowych uczeńmoże otrrymać pomoc z
Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w sfinansowanlu opłaĘ za
posiłek w wysokości do 100Yo, na podstawie obowią7ujących przepisów o
pomocy społecznei.
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Traci moc Uchwała Rady Gminy w RoŹwienicy Nr 28I/XXXII|2O|} z dnla
1l marca 2010 r.

ss

- Uchwała wchodziw Ęcie z dniem ogloszetiapoprzez\- rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy zmocą
obowią7ującą od dnia 201 0-09-0 1.
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