
Uchwała Nr XIV/89/08 

Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 24 kwietnia 2008 r. 

 

 

w sprawie zasad korzystania przez uczniów z posiłków w stołówkach w szkołach,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Opolski. 
 

Na podstawie art. 67a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. 

U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. 

zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
1. Ustala się zasady korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych w szkołach 

prowadzonych przez Powiat Opolski. 

2. Z posiłków w stołówkach szkolnych może korzystać każdy uczeń, jeśli uiści opłatę za 

posiłki, albo zostanie z niej zwolniony. 

 

§ 2 
1. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków dla uczniów szkoły, w której stołówka 

funkcjonuje wynosi 100% kosztów zakupu surowców potrzebnych do przygotowania 

posiłków. 

2. W Zespole Szkół w Tułowicach, ul. Zamkowa 15 opłata dzienna za posiłki wynosi:  

1) Dla ucznia zamieszkałego w internacie:  

a) śniadanie 2,40 zł,  

b) obiad 4,20 zł,  

c) kolacja 2,40 zł. 

2) Dla ucznia niezamieszkałego w internacie:  

a) obiad 4,20 zł,   

b) drugie śniadanie i obiad 4,80zł. 

3. W Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11opłata 

dzienna za posiłki wynosi: 

      1)   Dla ucznia zamieszkałego w internacie:  

a) śniadanie 2,50 zł,  

b) obiad 4,50 zł,  

c) kolacja 2,50zł, 

      2)   Dla ucznia niezamieszkałego w internacie:  

a) obiad 4,50 zł 

 

§ 3 
1. Uczniowie korzystający z posiłków dokonują opłat z góry w terminie do 20 dnia 

miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym będą korzystać z posiłków na konto 

wskazane przez szkołę. 

2. Zwrot opłaty za niewykorzystane posiłki nastąpi, jeśli uczeń zgłosi swoją nieobecność 

w dzień poprzedzający oraz poda okres przewidzianej nieobecności. 

3. Przewidziane do zwrotu opłaty za niewykorzystane posiłki wlicza się na poczet opłat 

następnego miesiąca. 

 

 



§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 5 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 


