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UCHWAŁA NR XIV/66/15
RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO
z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów przebywających
w Internacie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2015.1445
ze zm.) oraz § 63 ust. 2, 5 i 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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 z dnia 12 maja 2011r. (Dz. U. Nr 109, poz. 631) Rada Powiatu Sulęcińskiego uchwala, co
następuje:
§ 1. Rodzice dzieci i młodzieży przebywających w Internacie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im.
Unii Europejskiej w Sulęcinie ul. Witosa 49 wnoszą miesięczną opłatę za:
1. posiłki w stołówce równe wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie,
2. zakwaterowanie w wysokości do 50 % kosztu utrzymania miejsca w internacie; do kosztu tego nie wlicza
się wynagrodzeń pracowników i wydatków pochodnych od tych wynagrodzeń.
§ 2. Wysokość kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówce oraz koszt utrzymania miejsca
w internacie ustala dyrektor szkoły na każdy nowy rok szkolny przyjmując okres wyliczeniowy od 01 stycznia
do 30 czerwca roku minionego.
§ 3. 1. Opłatę, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, wnosi się z góry do dnia 15 każdego miesiąca do
kasy szkoły lub na rachunek bankowy szkoły.
2. Jeżeli dziecko z uzasadnionych przyczyn nie mogło przebywać w placówce, opłaty określone w § 1 pkt.
1 naliczane są w wysokości proporcjonalnej do faktycznego pobytu dziecka.
§ 4. 1. Organ prowadzący placówkę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat, o których mowa §1,
w przypadku:
1) szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, w szczególności, gdy dochód na osobę w rodzinie nie jest
większy niż kwota, o której w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(Dz. U. 2015.163 ze zm.),
2) w uzasadnionych przypadkach losowych.
2. Opłaty, określone w § 1 niniejszej uchwały, nie mogą przekraczać łącznie 25 % wysokości przeciętnego
wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (D. U. 2015.748 z póź. zm.) ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
§ 5. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Sulęcińskiego do zwolnienia rodziców z całości lub części opłat,
o których mowa w § 1.
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2. Zwolnienie z całości lub części opłat wydaje się na okres nie dłuższy niż 1 rok szkolny.
§ 6. 1. Ustala się wysokość opłaty za wynajęcie miejsca noclegowego w internacie przez osoby inne niż
uczniowie wysokości 30 zł. za dobę.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 każdego roku powinna być rewaloryzowana o wskaźnik inflacji. .
§ 7. Opłata, o której mowa w § 1 pkt. 2 obowiązuje od 1 września 2016 roku.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sulęcińskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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