
ZARZĄDZENIE Nr 102/2021 

BURMISTRZA KARCZEWA 
z dnia 03 września 2021 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia stawki żywieniowej, ustalonej przez dyrektorów, w 

placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest  
Gmina Karczew  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2021 r., poz. 1372)  oraz art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje: 

 

 § 1. Zatwierdza się stawkę żywieniową, ustaloną przez dyrektorów, w placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew na rok szkolny 

2021/2022 następująco: 

1) w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie  (3 posiłki)                       10,00 zł  

2) w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie  (3 posiłki)                       10,00 zł  

3) w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie  (3 posiłki)                       10,00 zł 

4) w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim: 

a) w Przedszkolu w Otwocku Wielkim (3 posiłki)                      10,00 zł  

     b) w Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim (pełny obiad)            6,00 zł 

c) w Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim (zupa)                        2,00 zł 

d) w Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim (drugie danie)            4,00 zł 

5) w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sobiekursku: 

a) w Przedszkolu w Sobiekursku (3 posiłki)                                  10,00 zł  

b) w Szkole Podstawowej w Sobiekursku (pełny obiad)                        6,00 zł  

c) w Szkole Podstawowej w Sobiekursku (zupa)                                    2,00 zł 

d) w Szkole Podstawowej w Sobiekursku (drugie danie)                4,00 zł 

6) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie  

(co drugi dzień naprzemiennie zupa z dodatkiem lub drugie danie)         3,80 zł                                       

7) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie: 

 a) pełny obiad                  6,00 zł 

 b) zupa                    2,00 zł 

 c) drugie danie                   4,00 zł 

 

 

 § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom placówek oświatowych. 

 

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Burmistrz Karczewa 

             Michał Rudzki 

 

 

 
___________________________________________________________________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r., poz. 762 


