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UCHWAŁA NR VI/68/2011
RADY GMINY W WIENIAWIE

z dnia 11 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/72/2008 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 marca 2008 roku określenia 
zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Wieniawa. 

Na podstawie art 18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust1, art. 41 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) , art. 67a 
ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 256, poz. 2572 
z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Wieniawie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XII/72/2008 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie określenia 
zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieniawa 
dokonuje się następujących zmian: 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Korzystanie przez uczniów oraz pracowników 
szkół ze stołówek szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie jest odpłatne na zasadach 
określonych niniejszą uchwałą. 2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ § 2 ust.1 .Ustala się dzienną stawkę 
żywieniową dla uczniów i dzieci z oddziałów zerowych za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej: - posiłek 
jednodaniowy- 2,30 zł za jeden posiłek 3) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „§ 2 ust. 3. Ustala się dzienną stawkę 
żywieniową dla pracowników szkoły za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej uwzględniając koszty 
przygotowania posiłku, w tym surowca przeznaczonego na wyżywienie, koszt wynagrodzenia pracowników 
stołówki szkolnej, składki naliczane od tych wynagrodzeń, a także koszty utrzymania stołówki: posiłek 
jednodaniowy – 4,00 zł za jeden posiłek 4) § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: „ § 3 ust.1 Opłaty za posiłki wnosi się do 
końca danego miesiąca.” 5) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „§ 3 ust. 2. W przypadku niekorzystania przez ucznia 
lub pracownika szkoły z posiłku z powodu choroby, wycieczki lub przyczyn losowych, zwrotowi podlega opłata za 
każdy dzień nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem”. 

§ 2. W załączniku do Uchwały Nr XII/72/2008 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 marca 2008 roku 
w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Wieniawa dokonuje się następującej zmiany: Punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Stołówka szkolna jest 
miejscem spożywania posiłków przez kuchnię szkolną dla uczniów i pracowników Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Wieniawie”. Punkt 3 otrzymuje brzmienie: „3. Opłaty za posiłki przyjmowane są do końca 
danego miesiąca”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieniawa, oraz Dyrektorowi Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Wieniawie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 01 września 2011 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Marian Korba


