
UCHWAŁA NR XXII/272/05
RADY GMINY BOCHNIA

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci i pracowników 
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bochnia

Na podstawie art.  18, ust.  2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 
gminnym (t.j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.  14, ust. 5 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 z późn. zm.)
Rada Gminy Bochnia uchwala, co następuje:

§ 1

Za  korzystanie  z  wyżywienia  przez  dzieci  i  pracowników  w  przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Bochnia pobiera się miesięczną opłatę.

§ 2

1. Przedszkole  pobiera  niepodzielną  opłatę  za  wszystkie  posiłki  oferowane 
dzieciom w ciągu dnia - zgodnie z organizacją przedszkola zatwierdzoną przez 
organ prowadzący.

2. Wysokość  opłaty  miesięcznej  dla  dzieci  wylicza  się  jako iloczyn liczby dni 
pracy  przedszkola  w  miesiącu  i  dziennej  stawki  żywieniowej  ustalonej  dla 
wydawanych posiłków.

§ 3

1. Dzienna stawka żywieniowa stanowi przeciętny w skali całego miesiąca koszt 
produktów użytych do sporządzenia wszystkich posiłków w ciągu jednego dnia.

2. Ustala się następujące dzienne stawki żywieniowe na przygotowanie:
a) śniadania 1,30 zł,
b) obiadu 1,70 zł,
c) podwieczorka 1,00 zł.

§ 4

1. Pracownicy  przedszkoli  mogą  korzystać  ze  wszystkich  posiłków  lub  tylko  
z obiadów.

2. Wyklucza  się  możliwość  dokonywania  przez  pracowników  selektywnego 
wyboru posiłków w okresie miesiąca.

3. Pracownicy  przedszkola,  którzy  korzystają  z  wyżywienia  w  przedszkolu, 
wnoszą opłatę zwiększoną o 100% w stosunku do opłat ustalonych w § 3, ust. 
2, to jest opłatę uwzględniającą pełny koszt przygotowania posiłków.

4. Zwalnia  się  z  opłaty  kucharkę  i  pomoc  kuchenną,  które  spożywają 
przygotowane posiłki w ramach obowiązkowej degustacji potraw.



§ 5

1. Korzystający z wyżywienia wnoszą opłaty za żywienie nie później niż 5 dnia 
każdego miesiąca.

2. Opłaty  za  wyżywienie  pobiera  Dyrektor  przedszkola  za  pokwitowaniem  
i odprowadza je na rachunek bankowy przedszkola.

§ 6

1. W przypadku nieobecności dzieci lub pracowników korzystających z żywienia, 
dyrektor  pomniejsza  opłatę  za  żywienie  wnoszoną  w  kolejnym  miesiącu  
o należność za dni nieobecności z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przy  ustalaniu  dni  nieobecności  nie  uwzględnia  się  dnia  jej  zgłoszenia  
z  wyjątkiem  planowanych  nieobecności  zgłaszanych,  co  najmniej  1  dzień 
wcześniej.

3. Oświadczenia o planowanej  nieobecności  odbiera dyrektor  lub wychowawca 
grupy przedszkolnej.

§ 7

Ustalone  zasady  obowiązują  we  wszystkich  przedszkolach  i  oddziałach 
przedszkolnych prowadzonych przez Gminą Bochnia.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia.

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w budynkach przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Bochnia.

§ 10

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa  Małopolskiego  z  mocą  obowiązującą  od  dnia  1  marca 
2006 r.

Przewodniczący Rady
Stefania Jochym


