zARzĄDzENlE NR oR.0050.33 o.2ot7
WOJTA GMlNY TARNOW OPOLSK|
z dnia 9 października2OL7 r.
w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stolówek
w przedszkolach i szkolach Gminy Tarnów Opolski
Na podstawie art. 31 w związku z art. ].].a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z2OL6 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 106 ust. 3, 5 i 6 w związku z art,4
pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2OL6 r. - Prawo oświatowe(Dz. U. z 2OI7 r. poz. 59 i 949)
zarządza się, co następuje:

§ r. L

Zarządzenie ustala ogólne warunki korzystania

i

odpłatnościze stolówek

zorganizowanych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Tarnów Opolski.
2. Dyrektor szkoły lub przedszkola, w której zorganizowana jest stołówka, ustala, zgodnie z
niniejszym zarządzeniem, warunki korzystania ze stołówki w drodze regulaminu, w tym
wysokośćopłat za posiłki. Regulamin przed jego wprowadzeniem wymaga pozytywnej
akceptacji Wójta Gminy Tarnów Opolski w formie zarządzenia,
§ 2. llekroć w zarządzeniu jest mowa o:

) przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole, dla którego organem prowadzącym
jest Gmina Tarnów Opolski;
2) szkole - należy przez to rozumieć szkołę, dla której organem prowadzącym jest Gmina
Tarnów Opolski
3) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia szkoły oraz wychowanka przedszkola;
l

4) rodzicach - należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych;
5) stołówce - należy przez to rozumieć zorganizowane przez szkołę lub przedszkole miejsce
zbiorowego korzystania z posiłków, w którym pracownicy stołówki wydają lub
przygotowują i wydają posiłki.
§ 3. Do korzystania z posiłków w stołówce uprawnieni są wyłącznie uczniowie.
§ 4. 1, Ustala się dzienną maksymalną wysokość opłaty za korzystanie przez uczniów z posiłku

w stołówce:
1) w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej- L4 zł;

2) w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - L2 zl,
- nie więcej jednak niż koszty przygotowania posiłku, w tym koszty surowca przeznaczonego
na wyżywienie, pomniejszone o wynagrodzenia pracowników stołówki oraz składki naliczane
od tych wynagrodzeń, a także koszty utrzymania stołówki.

2.. Opłaty ustalone na podstawie ust, ]. wnosi się w
okresach miesięcznych, z dołu do
20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym następuje korzystanie z posiłków

w stołówce.

3,

odliczenia dziennej wYsokoŚci opłaty za korzystanie z posiłku
w stołówce za pierwszy
dzień nieobecnoŚci lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku
dokonuje się w przypadku, gdy

nieobecnoŚĆ lub rezYgnacja zostaną zgłoszone najpóźniej
w danym dniu do godziny 8.00.

§ 5, WYkonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół
organem prowadzącym jest Gmina Tarnów Opolski.

i

przedszkoli, dla których

§ 6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,
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