
Uchł.la NI )o,ł3l08
R.dy Mi€j*l€j w K!łuszy.ic
?d. in28lur €3o2008 rol ' -

w 3pEwie !'i!l.!i. z..sd |.orzjĄt. a re o|ówek w gkoł.cL prcv.delycb ptą

. 
Gntrę Krl$ly!.

Na lodstaMe sń' 18 Bi 2 !I|t 15 u'.wy z dnia 8 rc 1990 !ol.u o smo.fądzie
gńimF /Df. U' Nr l42' Poz' 159l z 2001 r' ze hjolmi/ o@ ań 67 a ut.\a z dlia ?
vfślia 199l loku o s'5t9nie oświaty /Dz' U' N! 156, pof' 2572 że aiajmv Rlda Miejska
w rólwynir EhwalĄ co mtęluj. ;

'  9r.

z posiłków w slołówce sftobej nogą koz'stać u6iowje' pla@Micy d6ej szkÓry
i i@ osoby Psklze p|a d'rekoń'
vysokość opł.i ajed€! pNnrk w 9tołówce szkolnej okeś|a f.dąmk .lo ehwaly.
o!łata MosfoM pĘe uaia a lÓŹ}6taEe z losiłków w gtołów ńWa j€ś
w}$kości koŚzu Śuow !ftaezon.go na przygotowi€ posiłku
o!łaty a vyałi@ie dolonuje się z góry do dnia 10 k!żdego miesią@ u intendeÓla
/pt&oMjlo szloł// lub pulewm na Echu€k b@toły NŚkdd\y 9tbż
dyrehoiów p6kf eeóbych szkć'.
oplsla z wyż}Nidle dokonM p@z ucaiów podlega obliżmiu o dzi€nną stawkę
2 }!żdy dzień usllawiedliwionej li@bfuości lic,4. od @Ępn.go dnia od daty
fełosfolia t.j ni€ob{@ści; rczli@ń€ @tępuje po zakorczńu dee8o ni€Śiąct'

2.
3.

1

5_

$2.

]v kególnie uasartliolycb prz'Tadkrch losv]€!
c.łości lub w części z opłal o których now w s l'
epiliowy pt@ dyr.I(toB szLoły'

$3.

vykonanie uclwały powi@ się Bmisf4wi Kałwz'lu.

t4.

Uchwala wchodzi w życi€ 14 du po og]o*niu w D'emiku Użędowyn.wojevó&twa

B@isEz nożę Mlnić ucmia w
na Moty1vowey Miosek rcdzicą



za]ą.aik do lcLw!ły Nl ,.'7x /08
P€dy Mejskiej w (!hśf'ai€
z dnia 28 lut go 2008 rcku

vJ$tość oplll aj€d€n pÓŚiłek w stołóW gkolnej

IĘ. vyslość odpłaEoś.i E

l_ sztoła PodsEMW w K'hszyDj€ 2,50 4,50
2. Gi]rlwi@ w rohśz}tj€ 2,50 4,50
L szko]a Pods&wowa q No*fch oaĘ!Ę! ż'00 4,20

Rldy VtĘ.j
*1{|ś,;,,*


