
 
     

 Zarządzenie nr 8/2017 

Dyrektora Przedszkola nr 25 w Rybniku 

z dnia 29  sierpnia 2017 roku 

 

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków Przedszkola nr 25 w Rybniku. 

 

Na podstawie: 

− art. 67a ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1943 z późn. zm.), 

− § … Statutu …  

−  art. 24 ust. 1 i 2 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników nie 

będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 

 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Ustalam opłatę za korzystanie z posiłków przez dzieci w Przedszkolu w kwocie 6 zł, która 

składa się z następujących elementów: 

a) śniadanie – 1,50 zł, 

b) obiad – 3,20 zł, 

c) podwieczorek – 1,30 zł. 

 

§ 2. 

Ustalam opłatę za korzystanie z posiłków przez dzieci w stołówce Szkoły Podstawowej  

w kwocie 3,50 zł za 1 obiad. 

 

§ 3. 

1. Ustalam opłatę za korzystanie z obiadów przez nauczycieli w stołówce Przedszkola nr 25 

w Rybniku w kwocie 9,60 zł. za 3 posiłki  

a. Śniadanie 2,40 zł 

b. Obiad  5,12 zł 

c. Podwieczorek 2,08 zł 

2. Wartość posiłków została zwiększona o 60% tytułem kosztów przygotowania posiłków. 

 

§ 4. 

1. Ustalam opłatę za korzystanie z obiadów przez pracowników administracji i obsługi  

w stołówce Przedszkola nr 25 w Rybniku  w kwocie 9,60 zł za 3 posiłki  
a. Śniadanie 2,40 zł 

b. Obiad  5,12 zł 



 
     

 c. Podwieczorek 2,08 zł 

2. Wartość posiłków została zwiększona o 60% tytułem kosztów przygotowania posiłków.  

Od ustalonej kwoty nalicza się 8% podatku VAT. 
 
 
 

§ 5. 

Dyrektor zastrzega prawo do zmiany wysokości opłat w przypadku wzrostu cen produktów 

żywnościowych lub wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na 

ceny posiłków. 

 

§ 6. 

Traci moc zarządzenie nr 5/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

 

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku 

 

 


