
Uchwała Nr XXI/294/08
Rady Miejskiej w Stalowej Woli

z dnia 31 stycznia  2008 r.

w sprawie zasad korzystania ze stołówek i wysokości opłat wnoszonych przez uczniów za 
korzystanie z posiłków w stołówkach szkół prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola

    Na podstawie 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 z  późniejszymi  zmianami) w związku z art. 67 a ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z  2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. 
zmianami)

Rada Miejska w Stalowej Woli uchwala, co następuje:

§ 1
1. W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów prowadzone są stołówki w: 

1) Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli ;
2) Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Stalowej Woli;
3) Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. E. Kwiatkowskiego w Stalowej   Woli;
4) Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli;
5) Gimnazjum nr  2  im. Jana Pawła II w Stalowej Woli;
6) Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Stalowej Woli;
7) Zespole Szkół nr 3 w Stalowej Woli.

      2.   Ze stołówki szkolnej w:
1) Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. E. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli mogą 
korzystać uczniowie  Gimnazjum nr 1 im. ks. B. Markiewicza w Stalowej Woli;
2) Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli mogą 
korzystać uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr  2 w Stalowej Woli;
3) Zespole Szkół nr 3 w Stalowej Woli mogą korzystać uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. M. Kopernika w Stalowej Woli, 
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. J. Piłsudskiego w Stalowej Woli 
i Zespołu Szkół nr 4 w Stalowej Woli.

§ 2
1. Posiłki w stołówce szkolnej są odpłatne.
2. Opłata  wnoszona przez rodziców ( opiekunów prawnych)  lub pełnoletnich uczniów 

szkół obejmuje koszt produktów użytych do przygotowania posiłków i wynosi  2,50 zł.
3. Opłata  miesięczna  za  korzystanie  z  posiłków w stołówce  szkolnej  stanowi  iloczyn 

opłaty za  posiłek i liczby dni w danym miesiącu, w którym są wydawane posiłki.
4. Rodzice lub pełnoletni uczniowie wpłacają należność za posiłki za dany miesiąc do 

5 dnia danego miesiąca, osobie wskazanej przez dyrektora szkoły.
5. W  przypadku  nieobecności  ucznia  w  szkole  przysługuje  częściowy   zwrot  opłaty 

miesięcznej, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności  do godziny 8 00    w danym dniu, 
osobie wyznaczonej przez dyrektora szkoły.

6. Kwota zwrotu opłaty za korzystanie z posiłków stanowi iloczyn opłaty za jeden posiłek 
i liczby dni nieobecności ucznia.



7. Zwrotu opłaty,  o  której  mowa w ust.  6  dokonuje się  w miesiącu  następującym po 
miesiącu, w którym wystąpiły nieobecności, w formie zmniejszenia opłaty za posiłki 
za ten miesiąc, a jeżeli jest to niemożliwe – w formie pieniężnej.

§ 3

     
   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4
    
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą obowiązująca od  dnia 1 stycznia 2008 r.
  


