
UCHWAŁA NR  IX/65/07

RADY GMINY BOCHNIA

z dnia  25 października 2007 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie przez uczniów ze stołówek w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Bochnia

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt.  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w związku z art. 67a, ust. 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Za korzystanie ze stołówek w szkołach prowadzonych przez Gminę Bochnia pobiera się 

miesięczną opłatę.

§ 2
1. Wysokość miesięcznej opłaty pobieranej od uczniów jest równa iloczynowi dni pracy szkoły 

w miesiącu i dziennej stawki żywieniowej ustalonej dla wydawanych posiłków.
2. Dzienna stawka żywieniowa określa  koszt  produktów użytych do sporządzenia posiłków 

w ciągu jednego dnia.
3. Ustala się dzienną stawkę żywieniową w wysokości  2 złote za posiłek.

§ 3
1. Pracownicy szkoły mogą korzystać z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.
2. Wysokość  miesięcznej  opłaty  pobieranej  od  pracowników  szkoły  jest  równa  opłacie,  

o której mowa w § 2, zwiększonej o 100%.
3. Zwalnia się z opłaty kucharkę i pomoc kuchenną.

§ 4
1. Korzystający ze stołówek w szkołach wnoszą opłaty nie później  niż  do 5 dnia każdego 

miesiąca.
2. Opłaty pobiera dyrektor szkoły za  pokwitowaniem i  odprowadza  je  na konto   bankowe 

dochodów własnych szkoły.

§ 5
1. W przypadku nieobecności uczniów lub pracowników korzystających ze stołówki, dyrektor 

szkoły  pomniejsza  opłatę  w  kolejnym  miesiącu  o  należność  za  dni  nieobecności 
z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przy ustalaniu dni nieobecności nie uwzględnia się dnia zgłoszenia nieobecności.
3. Oświadczenie o planowanej nieobecności odbiera dyrektor szkoły lub wychowawca klasy.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia.

§ 7
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w budynkach szkół prowadzonych przez Gminę 
Bochnia.

§ 8
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Zofia Pukal


