
Uchwala nr XXXIX.266.2017

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opiaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Zespole

Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczym w Kole oraz o terminie i sposobie jej wnoszenia

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z

2017 r., poz. 1868) w związku z § 78 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia

2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo - wychowawczych, młodzieżowych ośrodków

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych,

specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych oraz placówek

zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego

zamieszkania (Dz. U z 2017.1606) Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§1

Ustala się wysokość opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Zespole Opiekuńczo -

Edukacyjno - Wychowawczym w Kole w wysokości 75,00 zł miesięcznie.

§2

Opłatę określoną w § l wnosi się z góry do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy

placówki lub w kasie Bursy Szkolnej w Zespole Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczym w

Kole.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia Jej ogłos

Województwa Wielkopolskiego.

~iku

Przewo liczący Rady Powiatu



UZASADNIENIE

Do uchwały Nr :XXXIX/266/2017

Rady Powiatu Kolskiego

Z dnia 26 października 2017 r.

Zgodnie z § 78 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017

r. w sprawie publicznych placówek oświatowo - wychowawczych, młodzieżowych ośrodków

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno -

wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno

wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie

pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania ( Dz. U 2017.1606), Rada Powiatu

zobowiązana jest do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w

Bursie Szkolnej w Zespole Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczym w Kole oraz o terminie i

sposobie jej wnoszenia, co powyższą uchwałą czyni.
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