
UCHWAŁA NR XXV/251/08 
Rady Miejskiej w Darłowie 
z dnia 23 grudnia 2008 r. 

 
w sprawie okre ślenia zasad korzystania ze stołówek oraz odpłatno ści za posiłki w stołówkach szkół 

prowadzonych przez Gmin ę Miasto Darłowo. 

 Na podstawie art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (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 131, 
poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, 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 181, poz. 1292) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Posiłki w stołówkach szkół prowadzonych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Darłowo są 
odpłatne. 

2. Z posiłków określonych w ust. 1 mogą korzystać uczniowie oraz pracownicy szkół. 

§ 2. 1. Opłata wnoszona przez ucznia za posiłek w stołówce szkoły równa jest wysokości kosztów surowca 
przeznaczonego na jego wytworzenie i wynosi ryczałtowo 5 zł. 

2. Opłata wnoszona przez inne osoby za posiłek w stołówce szkoły równa jest wysokości kosztów 
surowca przeznaczonego na jego wytworzenie i jest powiększona o średni koszt utrzymania stołówki. 

3. Średni koszt utrzymania stołówki w danej szkole ustala się miesięcznie w oparciu o koszty obejmujące 
miesięczne wynagrodzenia pracowników stołówki wraz ze składkami naliczonymi od tych wynagrodzeń oraz 
miesięczne koszty utrzymania stołówki przypadające na jeden posiłek wydany w stołówce. 

4. Opłaty za dzieci korzystające z posiłków ustalone na podstawie ust. 1-3 wnosi się w terminie do 
10 kaŜdego miesiąca. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miasta Darłowo. 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
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