
ZARZĄDZENIE NR 47/2015
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 8 stycznia 2015 r.

w sprawie funkcjonowania stołówek zorganizowanych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Krapkowice oraz udzielenia upoważnienia dyrektorom szkół i placówek oświatowych

do udzielania zwolnień za opłat za posiłki

Na podstawie 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594
ze zm.) oraz art. 5 c pkt. 3 i art. 67a ust. 3, 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Zarządzam, co następuje :

§ 1. Zobowiązuje się dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice
do ustalenia w porozumieniu z Burmistrzem Krapkowic, szczegółowych warunków korzystania ze stołówki 
szkolnej, w tym zasad i wysokości wnoszonych opłat przez rodziców (opiekunów prawnych) uczniów i uczniów
za posiłki.

§ 2. Upoważnia się dyrektorów szkół lub placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice
do udzielania zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce.

§ 3. 1. Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej może zwolnić uczniów lub rodziców (opiekunów prawnych) 
uczniów z całości lub części opłat za posiłki w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny
oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

2. Zwolnienia mogą zostać udzielone w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania określonej 
formy posiłku  ze środków finansowych pomocy społecznej.

§ 4. Skutki finansowe udzielonych zwolnień, o których mowa w § 3, muszą znajdować zabezpieczenie w planie 
finansowym szkoły lub placówki oświatowej.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2015 roku.

§ 7. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy 
w Krapkowicach.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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