
Uchwała nr O" •• Qhl ,. t. 'p.:..~I~
Zarządu Powlatu Kol:skiego

z dnia 29 sierpnie ,201,8f"

w sprawle: ustalenia wvsokości opłatv za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej przy Zespole
Oplekurtezo - Edukacyjno - Wychowawc.zym w Kole oraz o terminie i sposobie jej wnoszenia.

Na podstawie art, 2. ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
( tj. Dz. U. 2018.996 ze zrn.] oraz w oparciu o § 74 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 2 llstopada 2015 roku w sprawie rodzajów' szczegółowvch zasad działania
placówek publicznych warunków pobytu dzieci i młodależy w tych placówkach oraz
wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodzlcćw za pobyt ich dzieci w tych
palcówkach ( Dz. U. 2015.1872 ) Zarząd Powlatu Kolskliego uchwala co następuje:

§1

Ustala słę:

l. Odpłatność za zakwaterowanie i pobyt wychowanków w Bursie Szkolnej przy
Zespole Opiekuńczo - Edukacyjno .... Wychowawczym w Kole ul. Ko,lejowa 13,
62~600 Koło w wysokości 15 zł ( słownie: siedemdziesiąt pięć złotych) miesięcznle.

2. Nal·eżność należy uiścić do 15-go dnia każdego miesiąca.
3. Należność można uiścić w kasie Bursy Szkolne] przy Ze.spole Opiekuńczo -

Edukacyjno - Wychowawczym w Kole bądź na konto placówki.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Oświaty, Ku:ltury i Sportu oraz Dyrektorowi

Zespołu Opiekun.czo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole.

§3

Uchwała wchodzi w żyde w dniu podjęcia.



UZASADNIENIE

Do uchwały Zarządu Powiatu kor·skiego

Z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Zgodnie 1. zapisami § 74 ust. S rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z. dnia

2 listcpada 2015 roku w sprawie rodzajów i saczegółowvch zasad działania placówek

publicznych warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad

odpłatności wnoszone] przez rodziców za pobyt ich d.zieci w tych palcówkach ( Dz. U.

2015,1872 ). Zarząd Powiatu zobowiązany jest do podjęcia uchwały w spraw,ie ustalenia

wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej przy Zespole Opiekuńczo -

Edukacyjno - Wychowawczym w Kole ul. Kolejowa 13j 62-600 Koło oraz o terminie isposobie

jej wnoszenia, co powvźszą uchwatą czyni.
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