
PZO. 412.2.2013                                

 Zarządzenie Nr 26/2013 

   Starosty Łukowskiego 

z dnia  27 września  2013 r. 

 

w sprawie zasad udzielania zwolnień z opłat za posiłki w stołówkach specjalnych ośrodków 

szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz stołówkach 

szkolnych, dla których organem  prowadzącym jest Powiat Łukowski. 

Na podstawie art.67a ust.5 w zw. z art.5c pkt.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty     

( Dz.U.z 2004 r. Nr 256 poz.2572 ze zm.) oraz § 63 ust. 8 rozporządzenia z dnia 12 maja 2011 r. 

Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek 

publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad 

odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach ( Dz.U. Nr 109 poz.631 ) 

postanawiam, co następuje. 

§ 1 

1. Zarządzenie określa zasady udzielania zwolnień z całości lub części opłat za posiłki w stołówkach 

specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz 

stołówkach szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łukowski. 

2. Wykaz szkół i placówek oświatowych do których ma zastosowanie zarządzenie zawiera załącznik 

nr 1. 

§ 2 

 

1. Zwolnienie z całości lub części opłat za posiłki w stołówkach może być udzielone  na wniosek 

rodziców lub opiekuna prawnego ucznia/wychowanka, nauczyciela szkoły lub pełnoletniego 

ucznia w następujących przypadkach: 

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, 

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 

2. Wzór wniosku o zwolnienie  z opłat za posiłki stanowi załącznik nr 2. 

 

§ 3 

 

Ustalenie sytuacji rodzinnej, materialnej, dochodowej, majątkowej i zdrowotnej następuje na 

podstawie: 

1) oświadczenia o stanie rodzinnym, sytuacji majątkowej i dochodach, którego wzór określony 

jest w załączniku nr 3; 

2) rodzinnego wywiadu środowiskowego; 

3) zaświadczenia o dochodach rodziny lub dochodzie dziecka; 



4) dokumentów i innych dowodów potwierdzających okoliczności uzasadniające udzielenie 

zwolnienia. 

§ 4 

 

1. Przy udzielaniu zwolnienia z całości lub części opłat za posiłki w przypadku szczególnie trudnej 

sytuacji materialnej rodziny stosuje się kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, którego 

wysokość jest ustalana na podstawie art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej ( tj. Dz.U.2013.182 ze zm.), zwane dalej kryterium dochodowym. 

2. Zwolnienie z całości opłat za posiłki może być udzielone uczniowi, rodzicom lub opiekunom 

prawnym ucznia/wychowanka, w których w rodzinie dochód na osobę nie przekracza 100 % 

kryterium dochodowego. 

3. Zwolnienie z części opłat za posiłki może być udzielone uczniowi, rodzicom lub opiekunom 

prawnym ucznia/wychowanka, w których w rodzinie dochód na osobę nie przekracza: 

 120% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – opłata w wysokości 25% kosztów 

surowca przeznaczonego na wyżywienie, 

 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – opłata w wysokości 50% kosztów 

surowca przeznaczonego na wyżywienie, 

 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – opłata w wysokości 75% kosztów 

surowca przeznaczonego na wyżywienie. 

4. W przypadku, gdy w placówce przebywa więcej niż jedno dziecko odpłatność za posiłki na każde 

kolejne dziecko wynosi 50 % opłaty ustalonej w ust.3 

 

§ 5 

 

Zwolnienie z całości lub części opłat za posiłki może być udzielone także w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach losowych, w szczególności w przypadku: 

 

1) długotrwałej choroby osoby ubiegającej się o zwolnienie z opłaty, członka jej rodziny o ile 

pozostaje z tą osobą we wspólnym gospodarstwie domowym, wymagającej znacznych 

nakładów finansowych w związku z leczeniem, udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim; 

2) bezrobocia, wielodzietności w rodzinie ucznia/wychowanka; 

3) alkoholizmu, narkomanii lub innych uzależnień; 

4) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 

§ 6 

 

Zwolnień w całości lub części opłat za posiłki udziela się w sytuacji, gdy uczeń/wychowanek nie 

korzysta z dofinansowania posiłków z pomocy społecznej. 

 

 

 



 

§ 7 

 

Zwolnień z opłat za posiłki dokonuje dyrektor szkoły lub placówki na podstawie upoważnienia Starosty 

Łukowskiego. 

§ 8 

 

Traci moc Zarządzenie Nr 18/2011 Starosty Łukowskiego z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania zwolnień z opłat za posiłki w stołówkach specjalnych ośrodków szkolno-

wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz stołówkach szkolnych, dla których 

organem  prowadzącym przez Powiat Łukowski. 

  § 9 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom  placówek oświatowych i szkół wymienionych          

w załączniku Nr 1. 

 

§ 10 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Powiatowego Zespołu Oświatowego              

w Łukowie oraz na tablicach ogłoszeń placówek oświatowych i szkół. 

 

§ 11 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 września 2013 r. 

 


