
ZARZĄDZENIE NR B.0050.194.2021 
BURMISTRZA MIASTA BIERUŃ 

z dnia 3 listopada 2021 r. 

w sprawie uzgodnienia z dyrektorami szkół podstawowych w Bieruniu warunków korzystania ze 
stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat za posiłki 

Na podstawie art. 106 ust. 3 oraz art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. 
Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.), 

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA 
postanawia 

§ 1. Uzgodnić następujące zaproponowane przez dyrektorów szkół podstawowych w Bieruniu warunki 
korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat za posiłki: 

1) Do korzystania z obiadów uprawnieni są uczniowie oraz pracownicy szkół; 

2) Wysokość opłaty za korzystanie z obiadów ustala się w wysokości: 

a) dla uczniów - 4,50 zł za obiad; 

b) dla pracowników – 9,00 zł za obiad; 

3) Miesięczna wysokość opłat za korzystanie z posiłków będzie iloczynem dni roboczych w danym miesiącu 
i ustalonej stawki za posiłki; 

4) Opłata miesięczna za posiłki uiszczana będzie w terminie do 10 dnia miesiąca za dany miesiąc; 

5) W przypadku wnoszenia opłat przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej za posiłki wydawane dla 
uczniów szkół podstawowych, rozliczeń dokonywać się będzie na zasadach ustalonych pomiędzy Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej a szkołami. 

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr B.0050.136.2019 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 30.08.2019 r. 
w sprawie uzgodnienia z dyrektorami szkół podstawowych w Bieruniu warunków korzystania ze stołówek 
szkolnych, w tym wysokości opłat za posiłki oraz zmieniające je Zarządzenie Nr B.0050.171.2021. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć dyrektorom szkół podstawowych w Bieruniu. 

§ 4. Aktualizację i nadzór nad realizacją zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Bieruńskiego Centrum Usług. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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