
UCHWAŁA NR XVIII/94/08 
RADY GMINY BURZENIN 

Z dnia 26 lutego 2008r. 
 

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat 
za posiłki. 

Na podstawie art.7, ust.1, pkt.8 i art.18, ust.2, pkt.15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz.. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz na podstawie art. 67a ustawy z dnia 7 
września 1991 roku o systemie oświaty(t.j. z 2004r. Dz.U. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 
2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 
131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, 
poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 
120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292) Rada Gminy Burzenin uchwala, co następuje: 

§1. Ustala się od 2008 roku zasady korzystania ze stołówek szkolnych, w szkołach, dla 
których Gmina Burzenin jest organem prowadzącym, zwanych dalej „ stołówkami ″ oraz 
wysokość opłat za posiłki przygotowane w tych stołówkach, zwane dalej „opłatami″.  

§2. Z posiłków wydawanych w stołówkach na zasadach określonych w niniejszej 
uchwale korzystają uczniowie klas I - VI szkół podstawowych oraz gimnazjum.  

§3.1. Uczeń wnosi opłatę za posiłek w wysokości nie wyższej niż koszt produktów 
służących do przygotowania posiłku. 

2. Koszt posiłku ustalany jest na podstawie obliczeń dokonanych w szkole, po 
uwzględnieniu cen rynkowych produktów oraz liczby uczniów korzystających ze stołówki. 

3. Ustala się wysokość opłaty za jeden posiłek w kwocie: 
1)w Szkole Podstawowej w Waszkowskiem- 1, 70 zł 
(słownie jeden złoty i siedemdziesiąt groszy) 
2)w Szkole Podstawowej w Burzeninie- 1, 50 
(słownie jeden złoty pięćdziesiąt groszy) 
4. Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem stołówki ponosi organ prowadzący 

szkołę. 
§4.1. Opłaty za posiłek wnoszą rodzice lub opiekunowie prawni albo są finansowane 

przez pomoc społeczną. 
2. Wpłaty za posiłki za dany miesiąc dokonywane są w szkole do 15-go dnia każdego 

miesiąca. 
3. Pomoc społeczna przekazuje do szkoły listę uczniów, którym przyznano 

sfinansowanie dożywiania. Wpłaty dokonywane są na konto szkoły  na podstawie 
wystawionej księgowej noty obciążeniowej. 

§5.1. W przypadku nieobecności trwającej co najmniej trzy dni w danym miesiącu, 
uczniowi przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej, proporcjonalnie do liczby dni 
nieobecności. 

2. Minimalny okres nieobecności, za który można dokonać zwrotu to 3 dni. 
3. Należną kwotę zwrotu, o której mowa w ust. 1, stanowi iloczyn ceny jednego 

posiłku i liczby dni nieobecności ucznia w szkole, z uwzględnieniem ust.2.  
4. Zwrotu opłaty, o której mowa w ust. 1, dokonuje się na wniosek rodzica lub 

prawnego opiekuna ucznia, na koniec miesiąca, w którym przypadały dni nieobecności, w 
formie odpisu z należności za posiłki w następnym miesiącu 



5. W dniu, w którym organizowany jest grupowy wyjazd na wycieczkę, wydawany 
jest posiłek zastępczy, w ramach obowiązującej opłaty.  

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Burzenin. 
§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej i stronie 
internetowej Urzędu Gminy Burzenin. 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 
                                                                                                                  Zdzisław Grzesiak 


