
Uchwała Nr XVIII/115/08
Rady Gminy Głowno

z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki 
wydawane w stołówkach znajdujących się w szkołach, dla których organem 

prowadzącym  jest Gmina Głowno.

                     Na podstawie art.40 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (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, Nr 167 poz.1759, 
z 2005r.Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17 poz.128; z 2007r. Nr 173, poz.1218) oraz art. 
67a, ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 
poz.2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 278; z 2005 r. 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 2006 r. 
Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658: z 2007 r. Nr 42, poz.273, Nr 
80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818 ) Rada Gminy w Głownie uchwala, co 
następuje:

     § 1. Do korzystania ze stołówek szkolnych uprawnieni są uczniowie szkół, a posiłki 
wydawane są w dni nauki szkolnej.
     § 2. 1. Posiłki wydawane są odpłatnie.
       2.Ustala się cenę jednego posiłku na kwotę 1.80 zł.
       3.Podstawę do wyliczenia ceny jednego posiłku w szkole  stanowi kalkulacja 
sporządzona przez dyrektora szkoły.
      4.Przy  kalkulacji  kosztów  opłat  wnoszonych  przez  uczniów  nie  wlicza  się 
wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów 
utrzymania stołówki.
      5.Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych powinna być 
uiszczona do 15 dnia każdego miesiąca, w którym mają być wydawane posiłki.
      6.Informację o wysokości opłat podaje się do wiadomości osób korzystających ze 
stołówki poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w szkole.
     § 3. Rodzice ucznia mogą zostać zwolnieni z uiszczania całości lub części opłat, o 
których mowa § 2 ust. 2 w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny 
lub  w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  losowych  potwierdzonych  przez 
właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej.
     § 4.  W przypadku  absencji  chorobowej  ucznia  powyżej  3  dni  po  uprzednim 
zgłoszeniu  powyższego  faktu  przez  rodziców  odliczane  są  koszty  posiłków  za  dni 
nieobecności ucznia w szkole.
     § 5.Warunki  określone  w  §  1,2,4 dotyczą  nauczycieli  i  pracowników  szkoły 
korzystających z posiłków w stołówce szkolnej.
     § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.
     § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego.


	     § 1. Do korzystania ze stołówek szkolnych uprawnieni są uczniowie szkół, a posiłki wydawane są w dni nauki szkolnej.

