
 
                                                                                    

 
UCHWAŁA   Nr 244 

 
RADY   MIASTA   KONINA 

 
z  dnia 27  l u t e g o 2008 roku 

 

w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach,  
dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin. 

 
 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.67a ustawy z dnia 
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. .zm.) - 
Rada Miasta  Konina   u c h w a l a ,  co następuje: 
 
 

§ 1. 
 

Uchwała określa: 
1) krąg osób uprawnionych do korzystania ze stołówek szkolnych, 
2) zasady korzystania ze stołówek szkolnych, 
3) wysokość opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych. 
 
 

§ 2. 
 

Osobami uprawnionymi do korzystania ze stołówki szkolnej w szkole, dla której organem 
prowadzącym jest Miasto Konin są: 
1) uczniowie szkoły prowadzącej stołówkę, 
2) nauczyciele i pracownicy szkoły prowadzącej stołówkę, 
3) uczniowie szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin, 

w których nie utworzono stołówki – po wyraŜeniu zgody przez dyrektora szkoły 
prowadzącej stołówkę, 

4) nauczyciele i pracownicy szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest 
Miasto Konin, w których nie utworzono stołówki – po wyraŜeniu zgody przez dyrektora 
szkoły prowadzącej stołówkę. 

 
 

§ 3. 
 

Za korzystanie z posiłków wydawanych przez stołówki szkolne osoby uprawnione ponoszą 
następujące opłaty: 
1) uczniowie wymienieni w §2 pkt 1 i 3 pokrywają wyłącznie koszty produktów zuŜytych do 

przygotowania posiłków. Opłata za jeden posiłek nie moŜe przekroczyć 0,50% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego kaŜdego roku na podstawie ustawy 
z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U. z 2002r. 
Nr 200, poz.1679, z późn.zm. ). Wyliczone kwoty zaokrągla się do pełnych złotówek.  

2) osoby wymienione w § 2 pkt 2 i 4 pokrywają pełny koszt przygotowania posiłku.  
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§ 4. 
 

Szczegółowego wyliczenia naleŜności za posiłki wydawane przez stołówkę szkolną osobom 
uprawnionym do korzystania ze stołówki dokonuje dyrektor szkoły prowadzącej stołówkę 
szkolną, w oparciu o dane dotyczące kosztów ponoszonych przez szkołę w celu wydania 
posiłku.  
 

§ 5. 
 

1. Osoby korzystające z posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną zobowiązane są do 
uregulowania naleŜności za posiłki z góry do 15- go dnia kaŜdego miesiąca, w sposób 
określony przez dyrektora szkoły prowadzącej stołówkę.  

2. Wysokość opłaty koryguje się z końcem miesiąca proporcjonalnie do ilości spoŜytych 
posiłków. 

 
§ 6. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 
 
 

§ 7. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
                                                                                               Przewodniczący 
                                                                                          Rady Miasta Konina  
 
                                                                                              Wiesław  Steinke  
 
 
 


