
UCHWAŁA NR XIV/89/08 

RADY GMINY WIDAWA 
z dnia 11marca 2008 roku 

 
 
w sprawie zasad funkcjonowania stołówek szkolnych oraz odpłatności za obiady 

w stołówkach szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Widawa 

 
 

 Na podstawie art. 5 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, 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, 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, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 
poz. 1292), art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 
153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 
1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, 
Nr 173 poz. 1218) oraz § 9a załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola 
oraz publicznych szkół (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624; z 2002 r. Nr 10 poz. 96; z 2003 
Nr 146 poz. 1416; z 2004 r. Nr 66 poz. 606; z 2005 r. Nr 10 poz. 75; z 2007 r. Nr 35 poz. 222) 
Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje: 

 § 1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju 
uczniów w ramach posiadanej bazy w szkołach prowadzonych przez Gminę Widawa 
funkcjonują stołówki szkolne, w których przygotowywane i wydawane są obiady. 

 § 2. Ze stołówek szkolnych mogą korzystać uczniowie danej szkoły oraz 
nauczyciele i pracownicy administracyjni tych szkół. 

 § 3. Jadłospis ustala komisja, w skład której wchodzą: dyrektor, kierownik 
świetlicy, intendent, szef kuchni. 

 § 4. Obiady wydawane w stołówkach są odpłatne. 

 § 5. Uczniowie korzystający ze stołówek pokrywają wyłącznie koszty surowca 
(„wsadu”) ustalone na podstawie obliczeń dokonanych w szkole po uwzględnieniu cen 
rynkowych produktów oraz liczby stołujących się. 

 § 6. Stawka dzienna żywieniowa obowiązująca w stołówkach szkolnych szkół 
prowadzonych przez Gminę Widawa wynosi 2,20 zł. 

 § 7. Wysokość opłaty za obiad podaje kierownik świetlicy do publicznej 
wiadomości rodziców bądź opiekunów dziecka, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
umieszczonej przy stołówce. 



 § 8. Środki pochodzące z wpłat, o których mowa w § 1, lokowane są na rachunku 
dochodów budżetu gminy. 

 § 9. Należność za obiady za dany miesiąc należy uregulować do 1-go dnia danego 
miesiąca u osoby wskazanej przez dyrektora szkoły. 

 § 10. Na uzasadniony wniosek rodzica lub opiekuna ucznia organ prowadzący 
szkołę rozstrzyga o zwolnieniu całkowitym lub częściowym z obowiązku uiszczenia opłaty za 
obiad. 

 § 11. Przesłankami uzasadniającymi zwolnienie z opłaty lub części opłaty jest: 
1) szczególnie trudna sytuacja materialna rodziny, 
2) szczególnie uzasadniona sytuacja losowa. 
 
  § 12. Odpisu za niewykorzystany obiad w danym miesiącu (np. z powodu 
choroby, wycieczki) dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli został 
spełniony warunek określony w § 13. 

 § 13. 1. Każdy z korzystających z obiadów ma obowiązek zgłoszenia swojej 
nieobecności w dniu poprzedzającym nieobecność lub pierwszym dniu nieobecności do godz. 
8:00 rano, jeśli chce skorzystać z odpisu, o którym mowa w § 12. Nieobecność należy zgłosić 
intendentowi. 

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor szkoły może uwzględnić 
zgłoszenie nieobecności po upływie przewidzianych terminów. 

 § 14. Zwrot opłat za niewykorzystany obiad dokonuje się na pisemny wniosek 
rodziców lub stołujących się, na koniec miesiąca, w którym przypadły dni nieobecności 
w formie odpisu z należności za posiłek w następnym miesiącu, bądź w formie zwrotu 
gotówki, w przypadku braku woli korzystania ze stołówki. 

 § 15. Osoby niekorzystające z obiadów, w szczególności rodzice, opiekunowie 
nie mają prawa wstępu do pomieszczenia jadalni trakcie ich wydawania. 

 § 16. Uczniowie ubiegający się o prawo korzystania z obiadów abonamentowych 
zobowiązani są do złożenia pisemnego wniosku, a w przypadku rezygnacji z nich, 
powiadomienia intendenta o tym fakcie, z miesięcznym wyprzedzeniem w formie pisemnej. 

 § 17.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa. 

 § 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


