
 

Zarządzenie Nr 0050.242.2019 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 13 sierpnia 2019 r. 

 

 

 zmieniające zarządzenie Nr 0050.313.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia                  

1 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 2019 r., 506 z późn. zm.)   oraz  art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm. ) w porozumieniu  z dyrektorami szkół i przedszkoli  

 

zarządzam, co następuje: 

 
§ 1 

 

W zarządzeniu Nr 0050.313.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 01.09.2017r.  w sprawie określenia 

zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki, zmienionym zarządzeniami: 

Nr 0050.37.2018 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 stycznia 2018 r. i Nr 0050.46.2018 Wójta Gminy 

Nędza z dnia 01 luty 2018 r.,  załącznik do zarządzenia  Nr 0050.313.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 

01.09.2017 r. otrzymuje nowe brzmienie: 

 

Ustala się następujące opłaty i ceny za wydawane posiłki:      
 

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

1) śniadanie dla dziecka  przedszkolnego  -   2,10zł 

2) śniadanie dla nauczyciela i pozostałych  pracowników tej szkoły – 3,40zł 

3) obiad dwudaniowy dla dziecka przedszkolnego  – 3,60zł 

4) zupa dla ucznia szkoły  - 1,00zł 

5) obiad dwudaniowy dla ucznia szkoły – 5,50zł 

6) danie mleczne  dla dziecka przedszkolnego – 1,50zł 

7) obiad dwudaniowy  dla nauczycieli i pozostałych  pracowników tej szkoły – 7,90  

8) posiłek mleczny dla nauczycieli i pozostałych  pracowników tej szkoły – 2,20 

 

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

przedszkole   
1) śniadanie dla dziecka przedszkolnego  - 2,00zł 

2) śniadanie dla nauczyciela i pozostałych  pracowników tej szkoły – 3,30zł 

3) obiad dwudaniowy dla dziecka przedszkolnego  – 3,60zł 

4) obiad dwudaniowy dla ucznia szkoły  – 5,50zł 

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

 

3. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy  

1) obiad dwudaniowy dla ucznia szkoły  – 3,90zł 

2) obiad dwudaniowy dla nauczyciela i pozostałych  pracowników tej szkoły – 9,74zł 

 

 



 

 

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej – Szkoła Podstawowa w Zawadzie 

Książęcej i Przedszkole w Łęgu 

1) śniadanie dla dziecka przedszkolnego  - 2,00zł 

2) obiad  dwudaniowy dla dziecka przedszkolnego – 4,00zł 

3) podwieczorek dla dziecka przedszkolnego – 1,80zł 

4) obiad dwudaniowy dla ucznia w szkole – 6,00zł 

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

6) obiad dwudaniowy dla nauczyciela i pozostałych pracowników tej szkoły -  8,20zł 

 

5. Przedszkole w Nędzy  

1) śniadanie dla dziecka przedszkolnego  – 2,00zł 

2) obiad dwudaniowy dla  dziecka przedszkolnego  – 3,00zł 

3) śniadanie dla nauczyciela i pozostałych  pracowników tego przedszkola – 3,80zł 

4) obiad dwudaniowy dla nauczyciela i pozostałych  pracowników tego przedszkola – 5,70zł  

 

 
 

§ 2 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół i przedszkoli Gminy Nędza. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 2 września 2019 r. 


