
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/240/17 

RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO 

z dnia 3 sierpnia 2017 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Bolesławcu wchodzącej 

w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu oraz terminu i sposobu  

ich wnoszenia 

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

2016 r. poz. 814 z późn. zm.)1), w związku z § 76 ust. 5, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 2 listopada 2015 r. 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 2015 r. poz. 1872) 

Rada Powiatu Bolesławieckiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość opłaty wnoszonej przez rodziców (prawnych opiekunów) dzieci i młodzieży 

przebywających w Bursie Szkolnej w Bolesławcu, wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Edukacji 

i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, zwanej dalej Bursą Szkolną w kwocie 95,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt 

pięć złotych 00/100) brutto miesięcznie. 

§ 2. 1. Opłatę określoną w § 1 pobiera się za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej. 

2. Opłatę wymienioną w § 1 wnosi się z góry do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy 

Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu. 

§ 3. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci i młodzieży mogą zostać zwolnieni z całości lub części opłaty, 

o której mowa w § 1: 

a) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, w szczególności gdy dochód na osobę 

w rodzinie nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej, 

b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 

2. Zwolnienie obowiązuje na okres nie dłuższy niż jeden rok szkolny. 

3. Upoważnia się Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu  

do udzielania zwolnień z opłat, o których mowa w ust. 1. 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. 

z 2017 r. poz. 730 i poz. 935 
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4. Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, do 10 dnia następnego 

kwartału, składa Zarządowi Powiatu Bolesławieckiego informację o ilości, wysokości oraz przyczynach 

zwolnienia rodziców z całości lub części opłat; 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bolesławieckiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego: 

R. Kawka 
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