UCHWAŁA

Nr XV/81/08

RADY GMINY W HARASIUKACH
z dnia 22 lutego 2008r.
w sprawie zasad korzystania ze stołówek oraz wysokości opłat za posiłki
w stołówkach szkolnych na terenie Gminy Harasiuki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 67a ust. 2 - 4 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ Rada Gminy
w Harasiukach u c h w a l a co następuje:

§1
Uchwała określa zasady korzystania ze stołówek oraz wysokości opłat za posiłki
w stołówkach szkolnych znajdujących się w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Harasiuki
§2
1. Stołówka szkolna zapewnia uczniom posiłki gotowane w formie obiadu.
2. Posiłki wydawane
wychowawczych.
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3. Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Harasiuki moŜe rozszerzyć
okres wydawania posiłków .
4. Zapisy uczniów, którzy zamierzają korzystać z posiłków dokonywane są na cały
rok szkolny lub poszczególne miesiące kalendarzowe:
1/ w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem roku szkolnego i pierwszym
tygodniu szkolnego,
2/ do 27 dnia kaŜdego miesiąca na następny i kolejne miesiące.
5. Posiłki wydawane są do spoŜycia na miejscu, na podstawie imiennych
miesięcznych list.
§3
Korzystanie ze stołówek szkolnych jest odpłatne.
1. Uczeń ponosi opłatę w wysokości za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej
w wysokości kosztów artykułów przeznaczonych na przygotowanie :
1/ posiłek jednodaniowy - 1,30 zł
2/ posiłek dwudaniowy - 2,00 zł
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2. Nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły uiszczają opłatę w wysokości 150%
opłaty określonej w ust. 1.
§4
Zmiana kwot określona w § 3 moŜe nastąpić na wniosek dyrektora szkoły ze
względu na zmiany istotnych czynników mających wpływ na powyŜsze kwoty (np.
wzrost cen).
§5
1. Odpłatność za korzystanie z posiłków naleŜy uiścić do końca miesiąca.
2. W przypadku z nie korzystania z posiłków przysługuje odliczenie opłaty,
proporcjonalnie do liczby dni nieobecności pod warunkiem zgłoszenia
nieobecności z jednodniowym wyprzedzeniem.
§6
Dyrektor szkoły moŜe zwolnić rodziców ucznia w całości lub w części z opłat za
korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej:
1/ w szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,
2/ w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§8
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2008r.
Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ Dariusz Łebko

