
UCHWAŁA  Nr XVIII/102/2007 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 28 grudnia 2007r. 
 
w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych i ustalenia opłat za wydawane posiłki oraz 

zwolnień z tych opłat 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 67a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 07 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późń. zm.) Rada 
Miejska w Makowie Mazowieckim  uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Korzystanie ze stołówek w szkołach prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki jest 
odpłatne. 

2. Do kręgu osób mogących odpłatnie korzystać z posiłków w stołówce naleŜą przede 
wszystkim uczniowie szkoły, w której utworzono stołówkę. 

3. Poza uczniami, o których mowa w ust. 2, ze stołówki szkolnej mogą korzystać za zgodą 
dyrektora szkoły następujące osoby:  
a) uczniowie szkół prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki, w których nie   
    utworzono stołówek,  
b) nauczyciele i inni pracownicy szkoły, przy której jest stołówka,  
c) nauczyciele i inny pracownicy szkół prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki,    
    w których nie utworzono stołówek,  
d) byli pracownicy szkoły, przy której jest stołówka, a obecnie utrzymujący się wyłącznie z   
    emerytury lub renty pracowniczej, 
e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach – inne osoby, niŜ wymienione w punktach od 
a do d. 

 
§ 2 

 
1. Do opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej wnoszonych przez uczniów,  

o których mowa w § 1 ust. 2 i ust. 3 lit. a, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i 
składek naliczonych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. 

2. Opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej wnoszone przez inne osoby obejmują 
koszt surowców przeznaczonych na posiłek i jego przygotowania. 

3. Opłatę w wysokości 4,00 zł wnoszą uczniowie korzystający z pełnego posiłku w stołówce 
szkolnej przy:  
a) Zespole Szkół Nr 1, 
b) Zespole Szkół Nr 2. 

4. Opłatę w wysokości 1,30 zł wnoszą uczniowie korzystający z zupy w stołówce szkolnej 
przy: 
a) Zespole Szkół Nr 1, 
b) Zespole Szkół Nr 2. 

 5.  Opłatę w wysokości 4,30zł. za pełen posiłek, a  1,70 zł. za zupę wnoszą nauczyciele i inni 
pracownicy  szkoły, nauczyciele i inny pracownicy szkół prowadzonych przez Miasto 
Maków Mazowiecki, w których nie utworzono stołówek, byli pracownicy szkoły obecnie 
utrzymujący się wyłącznie z  emerytury lub renty pracowniczej, 

6 Osoby wymienione w § 1 ust. 3 lit. e za pełen posiłek wnoszą opłatę obejmującą koszt 
surowców przeznaczonych na posiłek i jego przygotowanie w wysokości 5,00zł, a za zupę- 
2,00 złote.   



 
 
 

§ 3 
 

Rada Miejska Makowa Mazowieckiego w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej 
rodziny, a takŜe w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych moŜe zwolnić z całości lub 
części opłaty za posiłki w stołówce szkolnej lub przedszkolnej, rodzica lub pełnoletniego ucznia. 
Zwolnienie następuje na wniosek zainteresowanego. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 01 stycznia 2008r.  
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
 

Ireneusz Pepłowski 
 


