
                                                   UCHWAŁA Nr L/668/2018

                                                   RADY MIASTA KALISZA

                                                   z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Kaliszu.

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz.1868 ze zm.) oraz § 78 ust.2 pkt 2 i ust.5 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek
oświatowo-wychowawczych,  młodzieżowych  ośrodków  wychowawczych,  młodzieżowych
ośrodków  socjoterapii,  specjalnych  ośrodków  szkolno-wychowawczych,  specjalnych
ośrodków  wychowawczych,  ośrodków  rewalidacyjno-wychowawczych  oraz  placówek
zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem
stałego zamieszkania (Dz.U. z 2017 poz.1606) uchwala się co następuje:

§1. Ustala się wysokość opłaty za zakwaterowanie ucznia w Bursie Szkolnej Nr 1 im. Janusza
       Korczaka w Kaliszu, ul. Przemysłowa 1/2 w kwocie 90 zł miesięcznie. 
       Opłata winna być wnoszona przelewem do 15 każdego miesiąca na konto Centrum
       Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu, ul. Handlowa 9, w skład którego 
       wchodzi Bursa Szkolna Nr 1.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XV/187/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października
       2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Kaliszu.
        
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisz. 
        
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
       Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

   Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza

 /.../
   Andrzej Plichta



                                                   U Z A S A D N I E N I E

    do  Uchwały Nr L/668/2018 Rady Miasta Kalisza  z dnia 29 marca 2018 r. 
    w sprawie ustalenia opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Kaliszu.

Z dniem 1 września 2017 r. weszło w życie Rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej
z dnia  11 sierpnia 2017 r.  w sprawie publicznych  placówek oświatowo-wychowawczych,
młodzieżowych  ośrodków  wychowawczych,  młodzieżowych  ośrodków  socjoterapii,
specjalnych  ośrodków  szkolno-wychowawczych,  specjalnych  ośrodków  wychowawczych,
ośrodków  rewalidacyjno-wychowawczych  oraz  placówek  zapewniających  opiekę
i  wychowanie  uczniom  w  okresie  pobierania  poza  miejscem  stałego  zamieszkania  
(Dz.U. z 2017 r. poz.1606) zmieniające Rozporządzenia Ministra Edukacji 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 poz.631).
Zgodnie  z  §  78  ust.5  ww.  rozporządzenia  ustalenie  wysokości  opłaty  za  zakwaterowanie
w bursie szkolnej, a także termin i sposób jej wnoszenia ustala organ prowadzący bursę.
Z uwagi na zmianę przepisu zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały w tym zakresie.

          Prezydent 
      Miasta Kalisza

    /…/
Grzegorz Sapiński


