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Uchwała nr ..
Zarządu Powiatu Kolskiego

w sprawie: ustalenia

wysokości

opłaty

za zakwaterowanie

w Bursie Szkolnej

w Kole

oraz o terminie i sposobie jej wnoszenia
Na podstawie art. 5 ust. 7 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991
roku o systemie oświaty ( tekst jednolity:
zmianami

Dz. U. z 2015 roku poz. 2156 z późniejszymi

) oraz w oparciu o § 63 ust. 5 rozporządzenia

Ministra

Edukacji Narodowej

z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek
publicznych warunków

pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad

odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych palcówkach ( Dz. U. Nr 109,
poz. 631 ) Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:
§1
Ustala się:
1. Odpłatność

za zakwaterowanie

i pobyt wychowanków

w Bursie Szkolnej w Kole

ul. Kolejowa 13, 62-600 Koło w wysokości 70 zł ( słownie: siedemdziesiąt złotych)
miesięcznie.
2.

Należność należy uiścić do 15-go dnia każdego miesiąca.

3. Należność można uiścić w kasie Bursy Szkolnej w Kole bądź na konto placówki.

§2

Wykonanie

uchwały powierza się Naczelnikowi Oświaty, Kultury i Sportu oraz Dyrektorowi

Bursy Szkolnej w Kole.
§3

Uchwała wchodzi w życie
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w dniu podjęcia.

UZASADNIENIE
Do uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego

Zgodnie

z zapisem

§ 63 ust.

5 rozporządzenia

Ministra

Edukacji

Narodowej

z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek
publicznych warunków

pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad

odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych palcówkach ( Dz. U. Nr 109,
poz. 631

L

Zarząd Powiatu zobowiązany

wysokości opłaty za zakwaterowanie

jest do podjęcia

uchwały w sprawie ustalenia

w Bursie Szkolnej w Kole ul. Kolejowa B, 62-600 Koło

oraz o terminie i sposobie jej wnoszenia, co powyższą uchwałą czyni.

NACZELNIK
Wydziałuośw~.a ultury i Sportu
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