
Uchwała Nr 238/09

Zarządu Powiatu w Pułtusku

z dnia 28 sierpnia 2009r. 

w sprawie:   wysokości  opłaty  za  zakwaterowanie  w Bursie  Szkolnej  w Pułtusku  

w roku szkolnym 2009/2010.

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 1, art.32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

o samorządzie powiatowym ( DzU z 2001r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz §66 ust.2

pkt 2 i ust.4-8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca

2005 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. Nr 52, poz. 467 ze. zm.), Zarząd Powiatu w Pułtusku uchwala, co następuje:

§1.

Ustala się opłatę za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Pułtusku w roku szkolnym

2009/2010 w wysokości 70 zł. miesięcznie tj. 30% kosztów utrzymania miejsca w

Bursie.

§2.

Opłatę, o której mowa w §1. wnosi się z góry do 15. dnia każdego miesiąca.

§3.

Jeżeli wychowanek z uzasadnionych powodów nie mógł przebywać w Bursie, opłata,

o której mowa w §1. należna jest w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego

pobytu wychowanka.

§4.

Organ  prowadzący  placówkę  może  zwolnić  rodziców  lub  opiekunów  prawnych

wychowanka  z  całości  lub  części  opłat  za  zakwaterowanie  w Bursie  Szkolnej  w

Pułtusku,  na  ich  wniosek  zaopiniowany  przez  dyrektora  placówki,  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 ( Dz. U. Nr 64, poz. 593, z e

zm.) oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pułtuskiemu.

§6.

Traci moc uchwała Nr 145/08 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 3 września 2008r.

w sprawie: wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Pułtusku w

roku szkolnym 2008/2009.

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki ................................................

2. Witold Saracyn .....................................................

3. Wiesław Cienkowski ............................................

4. Izabela Sosnowicz – Ptak ....................................

5. Zbigniew Szczepanik ...........................................


