
Uchwała Nr XVI / 74 / 2008 
Rady Powiatu w Szydłowcu 

z dnia 29 lutego 2008r. 
 
w sprawie: określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach 

ponadgimnazjalnych   prowadzonych  przez  Powiat Szydłowiecki. 
 

Na podstawie art. 67 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                       

(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 ze zm.)                      

Rada Powiatu w Szydłowcu uchwala, co następuje: 
 

§ 1

1.W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów Rada Powiatu w Szydłowcu upoważnia  

 dyrektorów szkół do prowadzenia, w ramach posiadanej bazy, stołówek szkolnych: 

1) w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu 

2) w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu 
 

§ 2

Określa się zasady korzystania przez uczniów ze stołówek szkolnych  w szkołach 

ponadgimnazjalnych, wymienionych w § 1,  dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Szydłowiecki. 

§ 3

1. Ze stołówek szkolnych mogą korzystać uczniowie szkół, o których mowa w § 1. 

2. Posiłki w stołówkach   szkolnych   wydawane   są zgodnie   z  regulaminami korzystania 

 ze  stołówek szkolnych opracowanymi  przez dyrektorów szkół.

§ 4

1. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne i może być finansowane                   

z następujących źródeł:

1) z wpłat uczniów, rodziców (prawnych opiekunów), 

2) z budżetu powiatu. 

2. Środki finansowe pochodzące z wpłat, o których mowa w ust. 1, są lokowane na rachunku 

bieżącym jednostki i odprowadzane do budżetu powiatu.  

 
§ 5

1. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej ponoszą opłaty do wysokości poniesionych 

kosztów przygotowania posiłku, na który składa się tylko tzw. „koszt wsadu produktów”,                

z wyłączeniem wynagrodzeń i składek naliczanych od tych wynagrodzeń osób 

zatrudnionych przy przygotowaniu i wydawaniu posiłków oraz kosztów utrzymania stołówki 

(koszty te pokrywane są z budżetu powiatu). 



§ 6

1. Opłaty za korzystanie z posiłków, ponoszone przez uczniów, wynoszą:

1) W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu: 

a) obiad –3,50 zł.

2) w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu: 

a) całodzienne wyżywienie -  8,50 zł.

b) obiad – 3,50 zł.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, zostały określone na podstawie kalkulacji kosztów  

wynikających z ewidencji rachunkowo – księgowej, sporządzonej przez dyrektorów szkół.

§ 7

1.Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych za bieżący miesiąc

wnoszona jest do 5 dnia każdego miesiąca. 

2. W przypadku nieobecności, stołującemu przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej, 

proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności                      

z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 

3. Zwrotu opłat, o których mowa w ust. 2, dokonuje się na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów) na koniec miesiąca, w którym wystąpiły nieobecności, w formie odpisu                      

z należności za całodzienny posiłek/obiad w następnym miesiącu. 

 
§ 8

W przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach losowych organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców (prawnych 

opiekunów) z całości lub części opłat, o których mowa w § 6. 

 
§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Szydłowcu. 
 

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  

 

Przewodniczący 
Rady Powiatu w Szydłowcu 

 
Marek Sokołowski 

 


