
Załącznik N r^ do Protokołu Nr XlII/07 
sesji Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 28.12.2007r.

Uchwala Nr XIII/110/07 
Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie wysokości opłat oraz zasad korzystania ze stołówek szkolnych na terenie 
gminy Lichnowy

Na podstawie art. 67a ust.2, 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 2007r. o zmianie 

ustawy o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 181, poz.1292) oraz na podstawie art. 39 ust.4 

ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 200lr. 

Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje:

§ i .

Korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych znajdujących się w Zespole Szkół w 

Lichnowach, Zespole Szkół w Lisewie Malborskim oraz Zespole Szkół w Szymankowie 

jest odpłatne.

§2.

Z posiłków wydawanych przez wskazane w § 1 stołówki mogą korzystać:

1) uczniowie szkoły,

2) nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły,

3) uprawnieni do posiłku w ramach i na zasadach określonych w ustawie

z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267, poz.2259) wraz z przepisami 

wykonawczymi oraz na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z późn.zm.)



§3.

Ustala się odpłatność za posiłek przygotowywany przez stołówki szkolne działające w 

szkołach wskazanych w § 1 niniejszej uchwały w wysokości:

Stołówka szkolna w Zespole Szkól w Lisewie Malborskim:

1 )_dla korzystających uczniów -  1,20 zł
2) dla pozostałych osób wymienionych w § 2 pkt 2) i 3) ( nie wliczając uczniów szkoły - 
korzystających z posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

lub na podstawie ustawy o pomocy społecznej, do których stosuje się stawkę określoną w 

pkt 1 niniejszego paragrafu ) - 2,50 zł

Stołówka szkolna w Zespole Szkól w Lichnowach:

1 )_dla korzystaj ących uczniów -  1,20 zł
2) dla pozostałych osób wymienionych w § 2 pkt 2) i 3) ( nie wliczając uczniów szkoły - 

korzystających z posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

lub na podstawie ustawy o pomocy społecznej, do których stosuje się stawkę określoną w 

pkt 1 niniejszego paragrafu ) - 2,40 zł

Stołówka szkolna w Zespole Szkól w Szymankowie:

1 )_dla korzystaj ących uczniów -  1,20 zł
2) dla pozostałych osób wymienionych w § 2 pkt 2) i 3) ( nie wliczając uczniów szkoły - 

korzystających z posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

lub na podstawie ustawy o pomocy społecznej, do których stosuje się stawkę określoną w 

pkt 1 niniejszego paragrafu ) - 2,20 zł

§4.

1. Opłata za posiłek dla uczniów jest równa kosztom surowców użytych do jego 

przygotowania ( bez kosztów wynagrodzeń pracowniczych i składek naliczanych 

od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki).

2. Pozostałe osoby uprawnione do korzystania z posiłków ponoszą pełne koszty ich 

przygotowania.



§5.

1. Płatność za posiłki dokonywana jest przez uprawnionych do korzystania z nich z 

góry do 25-ego każdego miesiąca u intendenta szkoły.

2. Za każdy dzień nieobecności osoby żywionej , wcześniej zgłoszonej, odpis będzie 

dokonywany w wysokości stawki żywieniowej określonej w § 3 niniejszej 

uchwały.

3. Termin odpłatności za posiłki dla osób, za których wyżywienie płaci Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach w ramach programu „ Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” lub na podstawie ustawy o pomocy społecznej będzie 

regulowany odrębną umową zawartą pomiędzy szkołą a Ośrodkiem.

4. W uzasadnionych przypadkach, na pisemną prośbę rodziców/prawnych opiekunów 

po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora szkoły, odpłatność za wyżywienie 

ucznia może być dokonana przez rodzica w innym uzgodnionym z dyrektorem 

szkoły terminie.

5. W każdym innym przypadku, w którym odpłatność dokonana zostanie po terminie 

wskazanym w pkt 1 ) niniejszego paragrafu będą naliczane odsetki ustawowe.

§6-

1. Posiłki w stołówkach szkolnych wydawane są w dni nauki , z wyjątkiem miesiąca 

września, w którym posiłki stołówki wydają z początkiem drugiego tygodnia nauki.

2. Uczniowie oraz nauczyciele i inni pracownicy szkoły korzystający z posiłków 

wydawanych przez stołówki szkolne spożywają posiłki na miejscu w stołówkach 

na długiej przerwie.

3. Pozostałe osoby uprawnione do korzystania z posiłków wydawanych przez 

stołówki szkolne odbierają przygotowane posiłki w godzinach ustalonych przez 

dyrektora szkoły i spożywają je poza stołówką.

§7.

1. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części 

opłat, o których mowa w § 3 pkt 1) niniejszej uchwały :



1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

2. Przez szczególnie trudną sytuację materialną rodziny należy rozumieć sytuację, w 

której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego, 

o którym mowa w art.8 ust.l pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

3. Przez uzasadnione przypadki losowe należy rozumieć szczególnie trudną sytuację 

rodziny powstałą na skutek zdarzeń losowych takich jak m.in. : śmierć rodzica lub 

prawnego opiekuna, długotrwała choroba członka rodziny, pożar, inny wypadek 

losowy lub szczególna okoliczność, która negatywnie wpływa na sytuację 

rodzinną ucznia. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego kryterium 

decydującym o przyznaniu zwolnienia nie jest sytuacja materialna rodziny.

4. Zwolnienia z całości lub części opłat za korzystanie z posiłków w stołówce 

szkolnej można dokonać na pisemny wniosek rodzica ( prawnego opiekuna) ucznia 

lub ucznia. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość 

dochodów w rodzinie bądź dokumentujące wystąpienie zdarzenia losowego.

5. Wnioski rodziców ( prawnych opiekunów) uczniów w sprawie zwolnienia z całości 

lub części opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych 

będą przyjmowane przez dyrektorów szkół.

6. Rada Gminy Lichnowy upoważnia dyrektorów szkół do wydawania decyzji w 

indywidualnych sprawach zwolnień z części lub całości opłat za korzystanie przez 

ucznia ze stołówki szkolnej, po zasięgnięciu opinii Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Lichnowach.

§8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§ 9 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2008r.



U z a s a d n i e n i e
do uchwały w sprawie wysokości opłat oraz zasad korzystania ze stołówek szkolnych 
na terenie gminy Lichnowy.

Ustawą z dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 

Nr 181, poz. 1292) dodano do obecnego brzmienia ustawy o systemie oświaty art.67a 

dotyczący tematyki stołówek szkolnych. Dotychczas kwestia ta była przedmiotem 
wewnętrznych regulacji w szkołach i zadaniem dyrektora było ustalanie wysokości opłat 

oraz zasad korzystania z posiłków przygotowywanych przez stołówki.

Obecne brzmienie art.67a cytowanej ustawy nakłada na organ prowadzący szkołę 

obowiązek ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych oraz zasad 

korzystania z nich. Ustawodawca również do kompetencji organu prowadzącego 

pozostawił możliwość zwolnienia rodziców albo ucznia z całości lub części opłat za 

korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych.

Mając na uwadze ustawowy obowiązek określa się wysokość opłat za korzystanie 

ze stołówek szkolnych w szkołach na terenie gminy, zasady korzystania z nich oraz zasady 

zwolnień rodziców lub ucznia z całości lub części opłat za posiłki przygotowywane przez 

stołówki.

Wobec powyższego wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.


