
UCHWAŁA NR XIII/78/07
RADY GMINY RADOMIN
z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Radomin

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 67a ustawy z dnia 7 
września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 
i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, 
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, 
poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 
791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292), uchwala się, co następuje:

§ 1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze stołówki szkolnej w szkole, dla której 
organem prowadzącym jest Gmina Radomin są:
1) uczniowie szkoły prowadzącej stołówkę;
2) uczniowie szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radomin, 

w  których  nie  utworzono  stołówki  -  po  wyrażeniu  zgody  przez  dyrektora  szkoły 
prowadzącej stołówkę;

3) nauczyciele i pracownicy szkoły prowadzącej stołówkę;
4) nauczyciele i  pracownicy szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina  Radomin,  w  których  nie  utworzono  stołówki  -  po  wyrażeniu  zgody  przez 
dyrektora szkoły prowadzącej stołówkę.

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

przygotowania  posiłków.  Opłata  za  jeden  posiłek  nie  może  przekroczyć  0,45  % 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego każdego roku na podstawie ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314). 
Wyliczone kwoty zaokrągla się do pełnych złotych;

2) osoby wymienione w § 1 pkt 3 i 4 pokrywają pełny koszt przygotowania posiłku. 
2. Szczegółowego wyliczenia należności 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. 

§  3. Osoby  korzystające  z  posiłków  wydawanych  przez  stołówkę  szkolną 
zobowiązane są do uregulowania należności za posiłki za dany miesiąc do 15 –go dnia 
tego miesiąca, w sposób określony przez dyrektora szkoły prowadzącej stołówkę.



§ 4. Stołówka szkolna może wydawać posiłki:
1) przygotowane w kuchni funkcjonującej na terenie szkoły;
2) przygotowane w kuchni funkcjonującej w innej szkole publicznej, dla której organem 

prowadzącym jest Gmina Radomin.

§  5. Źródłem  finansowania  posiłków,  oprócz  opłat  uiszczanych  przez  osoby 
wymienione w §1 mogą być:
1) wpłaty  z  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Radominie  i  innych  ośrodków 

pomocy społecznej; 
2) darowizny od sponsorów;
3) dotacje z budżetu państwa.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.



Uzasadnienie

Na skutek ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. 
U z 2007 r. nr 181, poz. 1292), z dniem 1 stycznia 2008 r. zacznie działać nowy zapis art. 
67a, zgodnie z którym osoba prowadząca szkołę zobowiązana jest  do ustalenia zasad 
korzystania  ze  stołówki  szkolnej,  w  tym  wysokości  opłat.  W  przypadku  szkół 
prowadzonych przez Gminę Radomin, powyższy obowiązek należy do kompetencji Rady 
Gminy Radomin. 

Zgodnie  z  art.  67a  ustawy  o  systemie  oświaty,  o  wysokości  opłaty  za  posiłek  w 
stołówce  działającej  w  strukturze  szkoły,  decyduje  organ  prowadzący  szkołę,  którego 
obowiązkiem jest określenie kwoty opłaty w sposób bezpośredni. Według art. 67a ust. 3 
ustawy o systemie oświaty, opłata ponoszona przez ucznia nie obejmuje całości kosztów 
przygotowania  posiłku,  gdyż  nie  wlicza  się  do  niej  wynagrodzeń  pracowniczych,  ani 
kosztów  utrzymania  stołówki.  Stąd  ustalona  opłata  pobierana  od  ucznia  nie  może 
przekroczyć kosztów posiłku. Pozostałe osoby korzystające ze stołówki zobowiązane są 
do zapłaty pełnych kosztów przyrządzenia posiłku.

W przedstawionym projekcie  uchwały zostały  zawarte  zapisy określające wysokość 
opłaty  za  posiłki,  którą  stanowi  określona,  procentowa  wartość  minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalanego każdego roku przez Radę Ministrów. Zastosowanie 
tego  wskaźnika  zapewni  automatyczną  waloryzację  opłat  za  posiłki,  których  cena 
uzależniona jest od cen żywności i mediów. Biorąc pod uwagę minimalne wynagrodzenie 
za  pracę  w  wysokości  1126  zł  (obowiązujące  od  1  stycznia  2008  r.),  według  zasad 
niniejszej uchwały opłata za posiłek spożywany przez ucznia nie może przekroczyć 5,00 
zł. Na podstawie danych zebranych od dyrektorów szkół posiadających stołówki, obecnie 
obiad dla ucznia i pracowników szkół kosztuje 3,00 zł. Określenie wysokości opłaty przy 
wykorzystaniu  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  uwzględnia  wysokość  obecnie 
pobieranych opłat i gwarantuje, że każdorazowa podwyżka cen żywności lub mediów nie 
będzie skutkowała wprowadzaniem zmian do niniejszej uchwały.
Powyższa uchwała nie ograniczy uczniom i pracownikom szkół możliwości korzystania z 
posiłków w stołówkach szkolnych i nie spowoduje zwiększenia wydatków z budżetu gminy 
Radomin. 
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