
UCHWAŁA NR 152/2021 
ZARZĄDU POWIATU W STARACHOWICACH 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za obiady w Bursie przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Starachowicach oraz terminu i sposobu jej wnoszenia. 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 920 ze zm.), § 78 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 
publicznych placówek oświatowo - wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, 
młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno - 
wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki 
poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. z 2017 r., poz.1606), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. Akceptuje się ustaloną przez Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. Henryka 
Dobrzańskiego "Hubala" w Starachowicach wysokość opłat za obiady od dnia 1 stycznia 2022 roku zgodnie 
z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Opłata, o której mowa w § 1 winna być dokonana w terminie do dnia 10 każdego miesiąca w formie 
przelewu bankowego na wskazany rachunek bankowy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. Henryka 
Dobrzańskiego "Hubala" w Starachowicach. 

   
   
  Przewodniczący Zarządu 
   
  Piotr Ambroszczyk 
   
   
Wicestarosta: Dariusz Dąbrowski   
   
Członkowie Zarządu:   
   
Jerzy Materek   
   
Izabela Wrona   
   
Stanisław Wojtan   
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Załącznik do uchwały Nr 152/2021 

Zarządu Powiatu w Starachowicach 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

Wysokość opłat za obiady w Bursie przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala” w Starachowicach (ZSZ nr1) 

1. Uczniowie ZSZ nr 1 oraz uczniowie zakwaterowani w Bursie: 

- zupa - 2,00 zł, drugie danie - 5,00 zł; cały obiad - 7,00 zł 

2. Nauczyciele ZSZ nr 1: 

- zupa - 2,00 zł, drugie danie - 5,50 zł; cały obiad - 7,50 zł 

3. Pozostali pracownicy ZSZ nr 1: 

- zupa - 2,00 zł, drugie danie - 6,00 zł; cały obiad - 8,00 zł
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UZASADNIENIE 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1  im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 
w Starachowicach zwróciła się z pismem do Zarządu Powiatu w Starachowicach z prośbą 
o zwiększenie stawek za obiady w stołówce ZSZ nr 1 w związku ze wzrostem cen artykułów 
żywieniowych w stosunku do roku 2018.  

 Zgodnie z § 78 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. 
w sprawie publicznych placówek oświatowo - wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 
socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych 
oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza 
miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. z 2017 r., poz.1606) wysokość opłat za posiłki oraz termin 
i sposób ich wnoszenia ustala dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym. 
 

              Dyrektor  

Wydziału Edukacji  

 Michał Gutowski 
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