
 

Zarządzenie Nr 0050.313.2017 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 01 września 2017 r. 

 

 

  w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za 

posiłki.  

 

     Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. 

U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm. ), art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ) 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§1 
 

Ilekroć w przepisach zarządzenia jest mowa o: 

1. szkole – należy przez to rozumieć szkołę podstawową w Babicach, Górkach Śląskich, Nędzy, 

Zawadzie Książęcej, przedszkole w Babicach, Górkach Śląskich, Nędzy i oddział zamiejscowy 

przedszkola w Łęgu; 

2. stołówce – należy przez to rozumieć zorganizowane w szkole i przedszkolu miejsce  zbiorowego 

korzystania z posiłków, w których pracownicy stołówki przygotowują i wydają posiłki, albo  wydają 

posiłki przygotowywane poza swoją szkołą i zakupione przez szkołę; 

3. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia pobierającego naukę w szkole podstawowej; 

4. przedszkolaku- należy przez to rozumieć dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym; 

5. rodzicu – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka; 

6. posiłku – należy przez to rozumieć wydawany przez stołówkę posiłek w postaci: śniadania, obiadu i 

podwieczorku; 

7. opłacie – należy przez to rozumieć należność pieniężną pobieraną przez szkołę lub przedszkole za 

posiłek wydawany uczniowi i przedszkolakowi; 

8. cenie – należy przez to rozumieć należność pieniężną pobieraną przez szkołę lub przedszkole z 

tytułu sprzedaży posiłku na rzecz pracownika szkoły;  

§2 

 

1. Koszty funkcjonowania stołówek szkolnych w szkołach  pokrywane są w granicach kwot wydatków 

zaplanowanych w budżecie Gminy Nędza i zgodnego z nim rocznego planu finansowego szkoły. 

2. Należności za posiłki odprowadzane są przez szkołę na konto dochodów gromadzonych na 

wyodrębnionym rachunku bankowym najpóźniej do 15 – tego dnia każdego miesiąca. 

 

§ 3 

 

Podstawą korzystania z posiłków w stołówce szkolnej dokumentującą prawo do spożycia określonego 

posiłku w określonym dniu jest jedna z poniższych możliwości: 

1. abonament obiadowy wydawany na każdy miesiąc na podstawie karty zgłoszenia na obiady  lub 

2. zapis obecności ucznia i przedszkolaka w dzienniku zajęć lub 

3. zapis obecności nauczyciela oraz pozostałych pracowników tej szkoły w liście obecności. 

 



 

 

§ 4 

 

1. Ze stołówki korzystają przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele  oraz pozostali pracownicy tej szkoły. 

2. Rodzaje posiłków oraz godziny ich wydawania ustala dyrektor poszczególnej szkoły w drodze 

regulaminu korzystania ze stołówki. 

 

§ 5 

 

1. Opłata wnoszona za ucznia i przedszkolaka obejmuje koszt surowców zużytych do przygotowania 

posiłku ( tzw. wsad do kotła ). 

2. Nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły ponoszą pełne koszty posiłku, na które składają się 

koszty surowców zużytych do przygotowania posiłku, wynagrodzeń pracowników stołówki i składek 

naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. 

3. Ustalenia, o których  mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik, opracowany przez dyrektorów szkół na 

podstawie  kalkulacji żywieniowej w porozumieniu z Wójtem Gminy. 

 

§ 6 

 

Odpłatność za posiłki powinna być wnoszona za dany miesiąc do 15 – tego dnia danego miesiąca. 

 

§ 7 

 

1.W przypadku nieobecności stołującego się, przysługuje mu częściowy zwrot opłaty i ceny 

miesięcznej, proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu co 

najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. 

2. Należna kwota zwrotu, o którym mowa w ust. 1, stanowi iloczyn opłaty lub ceny  posiłku i liczby 

dni nieobecności osoby korzystającej ze stołówki. 

3. Zwrotów dokonuje się na koniec miesiąca, w którym przypadały dni nieobecności, w formie odpisu 

z należności za posiłki w następnym miesiącu. 

4. W przypadku uzasadnionej rezygnacji korzystającego z posiłków w trakcie miesiąca  lub 

zakończenia edukacji ucznia i przedszkolaka w szkole na wniosek rodziców, prawnych opiekunów 

dokonuje się zwrotów za ilości dni nieobecności, w formie odpisu w ostatnim dniu danego miesiąca. 

 

§ 8 

 

Tracą moc: 

1. zarządzenie nr 0050.290.2012 Wójta Gminy Nędza z dnia 01 października 2012 r.  w sprawie 

określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki. 

2. zarządzenie nr 0050.232.2013  Wójta Gminy Nędza z dnia 30 września 2013 r. zmieniające 

zarządzenie nr 0050.290.2012 Wójta Gminy Nędza z dnia 01.10.2012 r. w sprawie  określenia zasad 

korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki. 

3. zarządzenie nr 0050.125.2014 Wójta Gminy Nędza  z dnia 07 maja 2014 r.  zmieniające 

zarządzenie nr 0050.290.2012 Wójta Gminy Nędza z dnia 01 października 2012 r.  w sprawie 

określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki. 

4. zarządzenie nr 0050.228.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie 

nr  0050.290.2012 Wójta Gminy Nędza z dnia 01 października 2012 r.  w sprawie określenia zasad 

korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki. 



5. zarządzenie nr 0050.428.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniające 

zarządzenie nr 0050.290.2012 Wójta Gminy Nędza z dnia 01 października 2012 r.  w sprawie 

określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki. 

6. zarządzenie nr 0050.59.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 2 luty 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 

 0050.290.2012 Wójta Gminy Nędza z dnia 01 października 2012 r.  w sprawie określenia zasad 

korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki. 

 

§ 9 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół i przedszkoli  Gminy Nędza. 

 

§10 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik  

do zarządzenia nr 0050.313.2017 

Wójta Gminy Nędza z dnia 01.09.2017 r. 

 

Ustala się następujące opłaty i ceny za wydawane posiłki: 

 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach – szkoła podstawowa i przedszkole 

a) śniadanie dla przedszkolaka  -   2,10zł 

b) śniadanie dla nauczyciela i innych pracowników tej szkoły – 3,40zł 

c) obiad dla przedszkolaka dwudaniowy – 2,60zł 

d) zupa dla ucznia szkoły  - 1,00zł 

e) obiad dla ucznia szkoły dwudaniowy – 4,50zł 

f) danie mleczne popołudniowe – 1,20zł 

g) obiad dwudaniowy dla nauczyciela i innych pracowników tej szkoły –7,30zł 

 

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Górkach Śląskich – szkoła podstawowa i 

przedszkole   
a) śniadanie dla przedszkolaka  - 1,80zł 

b) śniadanie dla nauczyciela i innych pracowników tej szkoły – 2,80zł 

c) obiad dla przedszkolaka dwudaniowy – 2,60zł 

d) obiad dla ucznia dwudaniowy – 4,50zł 

e) obiad dwudaniowy dla nauczyciela i pozostałych pracowników tej szkoły – 7,30zł 

 

3. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy  

a) obiad dla ucznia szkoły dwudaniowy – 3,50zł 

b) obiad dwudaniowy dla nauczyciela i pozostałych pracowników tej szkoły – 7,90zł 

 

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej – szkoła podstawowa i oddział 

zamiejscowy przedszkola w Łęgu 

a) śniadanie dla przedszkolaka  - 2,00zł 

b) obiad dla przedszkolaka dwudaniowy – 2,50zł 

c) podwieczorek dla przedszkolaka – 1,80zł 

d) obiad dwudaniowy dla ucznia w szkole – 4,00zł 

e) śniadanie dla nauczyciela i  pozostałych pracowników tej szkoły – 2,10zł 

f) obiad dwudaniowy dla nauczyciela i pozostałych pracowników tej szkoły -  7,00zł  

 

5. Przedszkole w Nędzy  

a) śniadanie dla przedszkolaka – 1,60zł 

b) obiad dla przedszkolaka dwudaniowy – 2,40zł 

c) śniadanie dla nauczyciela i pozostałych pracowników tego przedszkola – 2,70zł 

d) obiad dwudaniowy dla nauczyciela i pozostałych pracowników tego przedszkola – 4,20zł  


