
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/428/16 

RADY MIASTA OLSZTYNA 

z dnia 26 października 2016 r. 

w sprawie upoważnienia dyrektorów Zespołów Szkół do wydawania decyzji administracyjnych 

dotyczących  zwolnień z opłat za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Olsztyn 

Na podstawie art. 5 ust. 5a i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r.  

poz. 2156 r. z późn. zm.), § 76 ust. 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), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) Rada Miasta Olsztyna uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Upoważnia się: 

1) dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, 

2) dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, 

3) dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Olsztynie, 

4) dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej  w Olsztynie 

– do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie określonym w § 76 ust. 8 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). 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr X/101/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie 

upoważnienia  dyrektorów Zespołów Szkół do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących  zwolnień z 

opłat za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Olsztyn. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Halina Ciunel 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 listopada 2016 r.

Poz. 4192



 

Uzasadnienie  

Uchwałą nr X/101/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 maja 2015 rok - na podstawie  rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 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 2011 r. nr 109,  

poz. 631) - dyrektorzy Zespołów Szkół zostali upoważnieni do wydawania decyzji administracyjnych 

dotyczących zwolnień z opłat za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Olsztyn. 

Z dniem 31 sierpnia 2016 roku  wyżej wymienione rozporządzenie utraciło moc na podstawie 

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). 

W związku z powyższym konieczne stało się przygotowanie nowej uchwały. 

Zgodnie z § 76 ust. 8 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 - organ prowadzący bursy może zwolnić rodziców wychowanków bursy z całości lub części opłat: 

1) 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 (tj. aktualnie kwota  514  złotych), 

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 

W oparciu o § 76 ust. 9 organ prowadzący może upoważnić do udzielania tych zwolnień  dyrektora bursy. 

  

W związku z powyższym w przedstawianym projekcie uchwały proponuje się upoważnić dyrektorów 

Zespołów Szkół, w których strukturze  funkcjonują bursy do udzielania tych zwolnień. 

Na podstawie poprzednich upoważnień dyrektorzy Zespołów Szkół zwolnili w roku szkolnym 2015/2016 

166  uczniów na kwotę 11.289.90 zł, w tym: 

Bursa 

Zwolnienia z opłat w roku szkolnym 2015/2016 

Liczba 

wychowanków 

zwolnionych 

 z opłat 

Wysokość kwoty, z której zostali zwolnieni rodzice 

wychowanków 

Nr 1 w ZSE 61 2936,4 

Nr 2 w ZSEiT 70 2118 

Nr 3 w ZSO-6 13 4250,1 

Nr 4 w ZSB 22 1985,4 

Razem 166 11289,9 
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