
UCHWAŁA NR XIII/90/08 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 31 stycznia 2008 r. 

 

w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miasto ChełmŜa. 

 
 
        Na podstawie art.18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(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 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) oraz art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991r. o 
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 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 i Nr 181, 
poz. 1292) uchwala się, co następuje: 

 
 
        §  1. W celu realizacji zadań opiekuńczych, w ramach posiadanej bazy, prowadzone są 

stołówki szkolne w Szkołach Podstawowych nr 2, 3, 5 oraz Gimnazjum nr 1 w ChełmŜy. 

 
        § 2. Osobami uprawnionymi do korzystania ze stołówki szkolnej w szkole, dla której 

organem prowadzącym jest Gmina Miasto ChełmŜa są: 

1) uczniowie szkoły prowadzącej stołówkę; 

2) nauczyciele i pracownicy szkoły prowadzącej stołówkę. 

 
        § 3. 1. Za korzystanie z posiłków wydawanych przez stołówki szkolne osoby 

uprawnione  ponoszą następujące opłaty: 

1) uczniowie wymienieni w § 2 pkt 1  pokrywają wyłącznie koszt produktów zuŜytych do 

przygotowania posiłków; 

2) osoby wymienione w § 2 pkt  2  pokrywają pełny koszt przygotowania posiłku, w tym 

koszty produktów przeznaczonych na wyŜywienie oraz koszty wynagrodzenia z 

pochodnymi pracowników stołówki szkolnej, a takŜe koszty utrzymania stołówki.    

2. Dzienną wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej ustala się 

następująco: 

1) dla osób wymienionych w ust.1 pkt 1 – 3,00 zł; 

2) dla osób wymienionych w ust. 1 pkt 2 – 6,03 zł. 



        3. W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do 

korzystania z posiłku w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za 

korzystanie z posiłku za kaŜdy, z wyłączeniem pierwszego, dzień nieobecności z 

zastrzeŜeniem ust. 4. Zasada ta ma odpowiednio zastosowanie w przypadku rezygnacji z 

posiłku przez ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku w 

stołówce szkolnej. 

       4.  Dopuszcza się moŜliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku 

w stołówce szkolnej za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku 

w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niŜ w ostatnim 

dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację z posiłku. 

 
        § 4. Osoby korzystające z posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną zobowiązane 

są do uregulowania naleŜności za posiłki za dany miesiąc do 15 –go dnia tego miesiąca, w 

sposób określony przez dyrektora szkoły prowadzącej stołówkę. 

         
        § 5. Źródłem finansowania posiłków, oprócz opłat uiszczanych przez osoby wymienione 

w §1 mogą być: 

1) wpłaty z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej  w  ChełmŜy;  

2) darowizny od sponsorów. 

 
        § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜa.  

 
        § 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 lutego 2008 r. 

 

 

 

            Przewodniczący 
          Rady Miejskiej 
 
 
 
                  Janusz Kalinowski 
 

  

 

 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały nr XIII/90/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 31 stycznia 2008 r. 

w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miasto ChełmŜa. 

______________________________________________________________________ 

 
Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. 

U. Nr 181, poz. 1292) wprowadzone zostały nowe regulacje prawne dotyczące 
funkcjonowania stołówek zorganizowanych w szkołach. Do najwaŜniejszych zmian naleŜy 
zaliczyć: 

1) wyraźne określenie przez ustawodawcę zasady odpłatności za korzystanie ze stołówki 
szkolnej, 

2) określenie w ustawie ogólnych zasad dotyczących kalkulowania wysokości opłaty za 
posiłki w stołówce szkolnej, do której nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i 
składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki, 

3) wpisanie w ustawie delegacji dla organów prowadzących szkoły do ustalenia zasad 
korzystania ze stołówek, w tym wysokości opłat. 

 
Przedmiotowa uchwała w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek 

zorganizowanych w szkołach miasta ChełmŜy określa między innymi: 
1) krąg osób, które uprawnione są do korzystania ze stołówki szkolnej tj. uczniowie oraz 

pracownicy szkoły, 
2) wysokość opłaty za korzystanie ze stołówki szkolnej, która zróŜnicowana została dla 

uczniów i pracowników szkoły, 
3) zasady wnoszenia opłat za posiłki. 

 
Według art. 67a ust. 3 ustawy o systemie oświaty, opłata ponoszona przez ucznia nie 

obejmuje całości kosztów przygotowania posiłku, gdyŜ nie wlicza się do niej wynagrodzeń 
pracowniczych, ani kosztów utrzymania stołówki. Stąd ustalona opłata pobierana od ucznia 
nie moŜe przekroczyć kosztów tzw. „wsadu do kotła”. Pozostałe osoby korzystające ze 
stołówki zobowiązane są do zapłaty pełnych kosztów przyrządzenia posiłku. 
 
Dzienna wysokość opłaty za posiłek określona została:  

- dla ucznia w wysokości 3 zł.,  
- dla pracownika w wysokości 6,03 zł. 

 
Uchwała nie powoduje dodatkowych skutków finansowych dla miasta ChełmŜy. Środki 

finansowe na działalność stołówek szkolnych zabezpieczone zostały w budŜecie miasta 
ChełmŜa na 2008 r. w rozdziale 80148.  Środki na zakup produktów Ŝywnościowych, 
pochodzące z opłat wnoszonych przez rodziców oraz pracowników korzystających ze 
stołówki , zaplanowane zostały w rachunku dochodów własnych. 
 


