
Uchwała Nr OOiS. 33. ft3.2fD1S"
Zarządu Powiatu Kolskiego

. ·12..0&,. w1S~z dnia .

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. Sc pkt 2 ustawy z dnia
7 wrzesrua 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity.: Dz. U. z 2004 roku
Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) 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 placówkach (Dz. U. z 2011 roku Nr 109,
poz. 631z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się:

1.0dpłatność za zakwaterowanie i pobyt wychowanków w Bursie Szkolnej

w Kole w wysokości 70.00 złotych (słownie: siedemdziesiąt złotych)

miesięcznie.

2. Należność należy uiścić do dnia 15 każdego miesiąca.

3. Należność określoną w ust. 1 można uiścić w kasie Bursy Szkolnej w Kole

bądź na konto placówki.

§3

§2

Uchyla się Uchwałę Nr 0025.178.211.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia

27 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za

zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Kole oraz o terminie i sposobie jej
wnoszenia.

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty,

Kultury i Sportu oraz Dyrektorowi Bursy Szkolnej w Kole.
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§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr Qgf..~.~.~...~~.4-?fS-
Zarządu Powiatu Kolskiego

z dnia 1f.:J?f.~.~~~!.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie

Szkolnej w Kole oraz o terminie i sposobie jej wnoszenia.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

12 maja 2011 roku w sprawie rodzajów szczegółowych zasad

placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży

z dnia

działania

w tych

placówkach oraz wysokości zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za

pobyt ich dzieci w tych placówkach ( Dz. U. z 2011 roku Nr 109, poz. 631

z późniejszymi zmianami) w § 63 ust.5 nałożyło na organ prowadzący

obowiązek ustalenia opłaty za zakwaterowanie w bursie.

W myśl art.5c pkt 2 ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.

z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) zadanie to należy

do kompetencji Zarządu Powiatu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
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