
UCHWAŁA Nr XIX/115/08 
Rady Gminy Bogoria 

z dnia 27 marca 2008 roku 
 
w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonujących                
w szkołach prowadzonych przez Gminę Bogoria 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) i art. 67 a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 
1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – Rada Gminy 
Bogoria uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
1. Korzystanie posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 
2. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków przez uczniów ustala się w wysokości 

kosztów produktów wykorzystywanych do przygotowania posiłku. 
3. Pracownik płaci cenę za posiłek w wysokości uwzględniającej dodatkowo koszty jego 

przygotowania. 
 
 

§ 2. 
1. Ustala się dzienną stawkę opłaty za posiłki w stołówkach szkolnych dla uczniów             

w wysokości: 
1) szkoły podstawowe  

       - opłata za obiad – 2,50 zł 
      2) gimnazjum i liceum ogólnokształcące  
       - opłata za obiad – 2,80 zł 
      3) przedszkola 
       - opłata za 3 posiłki – 3,10 zł 

 - opłata za 2 posiłki – 2,50 zł 
2. Ustala się dzienną stawkę opłaty za posiłki we wszystkich stołówkach szkolnych dla 

pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych w wysokości:  
      - cena za obiad w przedszkolu – 2,10 zł 
      - cena za obiad w szkole podstawowej – 3,10 zł 
      - cena za obiad w gimnazjum i liceum – 3,40 zł 
3. Opłaty ustalone na podstawie ust. 1 i 2 wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do 

ostatniego dnia poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków       
w stołówce szkolnej. 

4. Opłata za wrzesień wnoszona jest do 10 września. 
5. Posiłki wydawane w stołówkach szkolnych mogą być finansowane z następujących 

źródeł: 
- wpłaty rodziców (opiekunów prawnych) stołujących się dzieci, 
- dotacji z budżetu państwa lub budżetu gminy, 
- wpłat sponsorów. 

6. Za uczniów, którym przyznano świadczenie w postaci zakupu posiłku, opłaty wnosi 
właściwy ośrodek pomocy społecznej bądź inna osoba prawna lub fizyczna przy czym 
opłata ustalana jest w wysokości opłaty za korzystanie z posiłków przez ucznia. 

 
 
 



§ 3. 
1. W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania    

z posiłku w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie 
z posiłku w stołówce szkolnej za każdy, z wyłączeniem pierwszego, dzień nieobecności,    
z zastrzeżeniem ust. 2. Zasada ta ma odpowiednio zastosowanie w przypadku rezygnacji  
z posiłku przez ucznia lub pracownika szkoły oraz innej osoby uprawnionych do 
korzystania z posiłku w stołówce szkolnej. 

2. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku      
w stołówce szkolnej za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji            
z posiłku w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż 
w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację z posiłku. 

 
§ 4. 

1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze stołówki szkolnej są: 
1) uczniowie szkoły, w której funkcjonuje stołówka , 
2) uczniowie szkół, w których nie funkcjonują stołówki szkolne 
3) pracownicy szkoły 
4) pracownicy szkół, w których nie funkcjonują stołówki szkolne 

2. Czas pracy stołówki szkolnej określa dyrektor szkoły, uwzględniając potrzeby 
racjonalnego żywienia uczniów, warunkującego prawidłowy ich rozwój, dobre 
samopoczucie i zdolność do nauki. 

 
 

§ 5. 
Skreślony – rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego. 
 

§ 6. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 
§ 7. 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 
 

§ 8. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Zygmunt Madej 


