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1149 
 

UCHWAŁA NR XIV/104/08 
RADY GMINY BOBROWICE 

 
z dnia 28 maja 2008r. 

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizo-

wanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobrowice 
 

Na podstawie art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U.  
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIII/100/08 Rady Gminy Bo-
browice z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie usta-
lenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zor-
ganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gmi- 
 

                      Gorzów Wlkp., dnia 4 lipca 2008r.                    Nr 70 
 
TREŚĆ: 
Poz.: 
 


