UCHWAŁA nr 82/XV/08
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 11 marca 2008 r.
w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek
określenia wysokości opłat za wydawane posiłki

szkolnych oraz

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 póź. zm.), art. 67a
ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr
256, poz.2572 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Uchwała reguluje zasady korzystania ze stołówek szkolnych prowadzonych
przez Gminę Płoniawy-Bramura, wysokość opłat za posiłki bezpośrednio
przygotowywane w tych stołówkach oraz za posiłki zakupywane w formie
usługi cateringowej od podmiotów komercyjnych.
§ 2
1. Bezpośrednio przygotowywane posiłki są w stołówkach w:
1) Jaciążku,
2) Krasińcu,
3) Płoniawach-Bramurze .
2. Z usługi cateringowej od podmiotów komercyjnych korzystają stołówki
szkolne w:
1) Młodzianowie,
2) Zawadach-Dworskich,
3) Chodkowie Wielkim,
4) Węgrzynowie
§ 3
1. Korzystanie ze stołówek w szkołach prowadzonych przez Gminę
Płoniawy-Bramura jest odpłatne.
2. Ze stołówki szkolnej korzystać mogą:
1) uczniowie pobierający naukę na terenie Gminy Płoniawy-Bramura ,
2) nauczyciele i pracownicy szkoły, przy której jest stołówka,
3) za zgodą dyrektora szkoły, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
inne osoby, niż wymienione punktach od 1 do 2.
§ 4
Posiłki wydawane w stołówce szkolnej są finansowane z następujących źródeł:
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1) wpłat dokonywanych przez rodziców (opiekunów prawnych) i uczniów
korzystających z posiłków stołówki szkolnej,
2) wpłat uiszczanych przez stołujących się pracowników szkoły oraz osób nie
będących uczniami lub pracownikami danej szkoły,
3) wpłat dokonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS).
§ 5
1. Uczniowie korzystający z posiłków stołówki szkolnej , uiszczają opłatę w
wysokości równej stawce żywieniowej (wsadu do kotła).
2. Opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej wnoszone przez osoby o
których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 2 i 3 obejmują koszt surowców
przeznaczonych na posiłek i koszt jego przygotowania, w tym koszty
utrzymania
pracowników
wraz
pochodnymi
oraz
koszty
utrzymania stołówki, zwane stałymi opłatami.
3. Opłaty stałe pobierane są w stołówkach:
1) w Jaciążku 4 zł.
2) w Płoniawach-Bramurze 3 zł.
3. Uczniowie klas przedszkolnych uiszczają następujące opłaty:
1) w Jaciążku 3 zł za pełny obiad,
2) w Węgrzynowie 4,80 zł za śniadanie i pełny obiad.
4. Pozostałe osoby wnoszą dzienną opłatę za zupę przygotowaną w stołówce
szkolnej w następującej wysokości:
1) w Jaciążku 1,00 zł,
2) w Krasińcu 1,10 zł,
3) w Płoniawach-Bramurze 1,00 zł.
5. Dzienna opłata za zupę i chleb zakupione w formie usługi cateringowej
kształtuje się następująco:
1) w Młodzianowie 1,60 zł ,
2) w Zawadach Dworskich 1,60 zł,
3) w Chodowie Wielkim 1,50 zł,
4) w Węgrzynowie 1,40 zł.
§ 6
1. Ustalone opłaty wnosi się w okresach miesięcznych, do dnia 25 każdego

miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 2,
na rachunek dochodów własnych
poszczególnych stołówek szkolnych,
2.W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może, na wniosek rodzica lub
pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej,
wyznaczyć inny niż określony w ust. 1 termin wniesienia opłaty za korzystanie
z posiłku w stołówce szkolnej, ustalonej na podstawie § 5.
§ 7
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Rada Gminy może w uzasadnionych przypadkach zwolnić w całości lub w
części z opłaty za posiłki w stołówce szkolnej. Przesłankami uzasadniającymi
zwolnienie z opłaty lub z części opłaty jest „szczególnie trudna sytuacja
materialna rodziny”, albo „szczególnie uzasadniona sytuacja losowa”.
Zwolnienie następuje na wniosek zainteresowanego, a opłatę reguluje Ośrodek
Pomocy Społecznej, po uprzednio przeprowadzonym postępowaniu
administracyjnym.
§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2008.

