
Uchwała Nr XIX/146/2008
Rady Gminy Masłów

z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach 
podstawowych i zespołach szkół, prowadzonych przez Gminę Masłów, w tym wysokości 

opłat wnoszonych przez uczniów oraz nauczycieli i innych osób za korzystanie z 
posiłków w tych stołówkach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. Dz. z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) i art. 67a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. Dz. U. Nr 273, 
poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 
131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 
1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, 
poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 
lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 
r. Nr 68, poz. 449) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów w szkołach podstawowych i zespołach 
szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Masłów - zwanych dalej "szkołami", 
zostały zorganizowane stołówki szkolne. 

2. Ze stołówek mogą korzystać:
1) uczniowie szkoły,
2) nauczyciele i inni pracownicy szkół, 
3) osoby zakwaterowane w SSM i szkole.

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

§ 2.

1. Korzystanie ze stołówek jest odpłatne. 
2. Opłata pobierana za posiłek od ucznia jest równa kosztom tzw. "wsadu (produktów) do 

kotła". 
3. Nauczyciele,  inni  pracownicy  szkoły,  ponoszą  opłatę  uwzględniającą  pełne  koszty 

przygotowania  posiłku,  w  tym  koszty  surowca  przeznaczonego  na  wyżywienie,  koszty 
wynagrodzenia pracowników stołówki szkolnej oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń, 
a także koszty utrzymania stołówki, wynikające z ewidencji rachunkowo-księgowej, według 
stanu  na  dzień  01  stycznia  danego  roku,  po  uwzględnieniu  zakładanego  na  dany  rok 
wskaźnika inflacji.

4. Osoby zakwaterowane w schronisku i szkole ponoszą pełne koszty przygotowania posiłku z 
uwzględnieniem  zwiększonych  kosztów  surowca  oraz  kosztów  utrzymania  stołówki 
wyliczonych szczegółowo przez dyrektora szkoły.

5. Opłaty  za  wyżywienie  dokonuje  się  z  góry  do  dnia  10  każdego  miesiąca,  w  którym 
następuje  korzystanie  z  posiłków  w stołówce  szkolnej.  Opłaty  za  wyżywienie  w czasie 
zakwaterowania  w  schronisku  i  szkole  pobiera  się  zaliczkowo  z  góry,  najpóźniej  do 
pierwszego dnia pobytu, w wysokości 50 % opłaty. Pozostałą część opłaty pobiera się po 
wykonaniu usługi. 

6. Opłata za wyżywienie dokonana przez uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły 
podlega obniżeniu o dzienną stawkę za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności licząc 
od  daty  nieobecności,  pod  warunkiem zgłoszenia  tej  nieobecności  do  godziny  9.00  w 
danym dniu; rozliczenie następuje po zakończeniu danego miesiąca.



§ 3.

1. Wysokość opłat za jeden posiłek w stołówce szkolnej od uczniów i pracowników szkoły, o 
których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wysokość opłat za jeden posiłek w stołówce szkolnej od osób zakwaterowanych w 
schronisku i szkole, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, określa załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 5.

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Masłów
/-/ mgr Genowefa Jaros


