
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/539/2021 

RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

z dnia 27 maja 2021 r. 

w sprawie ustalenia  wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej w Koszalinie 

Na podstawie art. 8 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 

poz. 1378 z 2021 r. poz. 4, poz. 619), art. 12 pkt 1, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), § 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) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za zakwaterowanie ucznia w Bursie Międzyszkolnej w Koszalinie przy 

ul. Jana Pawła II 17 w kwocie 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt 00/100 zł) miesięcznie. 

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

Międzyszkolnej lub na rachunek bankowy tej jednostki. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/222/08 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej przy ul. Jana Pawła II 17 w Koszalinie 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 46 poz. 992). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. 

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

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Jan Kuriata 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 18 czerwca 2021 r.

Poz. 2707
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