
UCHWAŁA Nr XXIV/411/08 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie ustalenia wysoko ści opłaty za zakwaterowanie uczniów w Bursie 
Szkolnej Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim 

 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity: Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1592, Dz.U. z 2002r. Nr 23, 
poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 
214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Dz.U. 
z 2007r. Nr 173, poz.1218) oraz § 66 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie rodzajów i szczegółowych 
zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieŜy w tych 
placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt 
ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. z 2005r. Nr 52, poz.467, Nr 212, poz.1767) Rada 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:  
 
§1.  
Ustala się wysokość stawki za zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej Nr 1 w 
Piotrkowie Trybunalskim w kwocie 75 zł miesięcznie. 
 
§2.  
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
 
§3.  
Traci moc uchwała Nr LVI/961/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 
września 2006r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie uczniów w 
Bursie Szkolnej w Piotrkowie Trybunalskim. 
 
§4.  
Uchwała wchodzi w Ŝycie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego z mocą obowiązująca od 1 września 2008r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



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

Na podstawie § 66 ust.4 Rozporządzenia MENiS z dnia 7 marca 2005r. w 

sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków 

pobytu dzieci i młodzieŜy w tych placówkach oraz wysokości zasad odpłatności 

wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach wysokość opłaty za 

zakwaterowanie w bursie ustala organ prowadzący.  

W związku z powyŜszym ustala się stawkę za zakwaterowanie w wysokości 

75 zł miesięcznie począwszy od dnia 1 września 2008r. Obecnie stawka ta wynosi 65 

zł i od 2006r. nie uległa zmianie. PodwyŜka miesięcznego kosztu utrzymania miejsca 

w Bursie Szkolnej Nr 1 wynika z poprawy standardu placówki i wzrostu 

rzeczywistego kosztu utrzymania, który wynosi obecnie 276,96 zł.  


