
    OŚWIADCZENIE 

POTWIERDZENIE WOLI KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE 

SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 43 W BIAŁYMSTOKU 

 

Potwierdzam wolę korzystania mojego dziecka  

imię i nazwisko ucznia………………………………………………………………………………………………………….. 

klasa ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

telefon rodzica/opiekuna…………………………………………………………………………………………………….. 

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

z obiadów w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej nr 43 w Białymstoku w okresie od 01.09.2021 r. 

do końca roku szkolnego. 

      

      § 1 

Wpłaty za obiady w pełnej kwocie należy dokonać bezwzględnie w wyznaczonych terminach 

zgodnie z harmonogramem wpłat zamieszczonym na stronie internetowej szkoły. Zwrot za obiady 

następuje po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności dziecka u intendenta (najpóźniej do godz. 

12.00 dnia poprzedzającego nieobecność) pod numerem telefonu 511 087 044. 

1. Dziecko z grupy 3-4 latków będzie korzystać z posiłków – śniadanie, obiad, podwieczorek od 

01.09.2021 r. do ostatniego dnia nauki w roku szkolnym 2021/2022. 

2. Dziecko z grupy 5-6 latków będzie korzystać z posiłków – obiad, podwieczorek od 01.09.2021 

r. do ostatniego dnia nauki w roku szkolnym 2021/2022 

 

Opłaty za obiady w pełnej kwocie należy dokonywać bezwzględnie wg dat podanych w 

harmonogramie wpłat.  

 

W tytule przelewu podajemy nazwisko i imię ucznia, grupa, za obiady: miesiąc: …………….. 

Opłatę należy wpłacać na rachunek bankowy: 

 

  91 1240 1154 1111 0010 3577 7288 

 

 

Odpisy za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu pomniejszają należność w następnym miesiącu 

rozliczeniowym.  



Proszę o podanie numeru konta bankowego, na który ma być przelany ewentualny zwrot za nadpłatę 

za wyżywienie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

W razie zmiany podanych danych zobowiązuję się do poinformowania intendenta.  

Zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat z tytułu kosztów żywienia dziecka zgodnie z 

ustaloną stawką i ustalonym terminem.  

 

     § 2 

Rezygnacja dziecka z korzystania ze stołówki szkolnej wymaga oświadczenia w formie pisemnej. 

Rezygnacja następuje z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym złożono oświadczenie w 

terminie co najmniej 3 dni przed zakończeniem miesiąca żywieniowego. W razie niedopełnienia 

formalności w określonym terminie rodzic będzie ponosił koszty żywienia za cały miesiąc. Osoby 

niewpłacające w terminie za obiady lub nie stosujące się do zasad określonych w Statucie Szkoły 

zostaną pozbawione możliwości żywienia. W przypadku zakończenia przez ucznia nauki w Szkole 

Podstawowej nr 43 w Białymstoku oświadczenie traci ważność z ostatnim dniem nauki ucznia w 

szkole.  

 

     § 3 

 

Oświadczam, że jest mi wiadomo. Iż zgodnie z art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 17 października 2017 r. o 

finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203) opłaty za korzystanie z wyżywienia w 

takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, 

o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

podlegające przymusowemu ściągnięciu na zasadach określonych w ustawie o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji.  

 

 

 

 

Białystok, …………………………..     ……………………………………………………. 

        Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

Uzupełnione oświadczenie proszę zwrócić do wychowawcy.  

 


