
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/433/16 

RADY MIASTA OLSZTYNA 

z dnia 26 października 2016 r. 

w sprawie upoważnienia dyrektorów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie do wydawania decyzji administracyjnych 

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 1990r.  

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 

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

co następuje: 

§ 1. Upoważnia się: 

1) dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie, 

2) dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej 

w Olsztynie, 

– do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie określonym w § 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). 

§ 2. Tracą moc: 

1) Uchwała nr LV/737/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii 

Grzegorzewskiej w Olsztynie do wydawania decyzji administracyjnych, 

2) Uchwała nr XVI/233/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 października 2011 roku w sprawie udzielenia 

upoważnienia dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego 

w Olsztynie do wydawania decyzji administracyjnych. 

§ 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. 4193



 

Uzasadnienie  

Ze względu na wejście w życie przepisów 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 (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1872) zaistniała konieczność zmiany uchwał 

w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela 

Makuszyńskiego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących do 

wydawania decyzji administracyjnych. 

Zgodnie z § 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,  rodzice dzieci i młodzieży  specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych wnoszą opłaty za 

posiłki w stołówce ośrodka równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie. Organ 

prowadzący można zwolnić rodziców  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, jak też może upoważnić dyrektora ośrodka  

do udzielania tych zwolnień. 

Na podstawie poprzednich upoważnień dyrektorzy specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych zwolnili 

w roku szkolnym 2015/2016 22 uczniów na kwotę  7346,78 zł ( w SOSW dla Dzieci Niesłyszących -  

19 uczniów na kwotę  6149,04 zł, a w SOSW - 3 uczniów na kwotę 1197,74 zł). 

Mając na uwadze niejednokrotnie trudną sytuację wychowanków, w przedstawianym projekcie uchwały 

proponuje się ponowne upoważnić dyrektorów ośrodków do udzielania tych zwolnień. 

Projekt uchwały nie powoduje skutków finansowych. 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 4193


		2016-11-07T11:08:16+0000
	Polska
	Mariola Katarzyna Porczyńska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




