
ZARZĄDZENIE NR 351/19
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 13 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej Nr 2                           
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 8 ust. 16, art. 10 ust. 1 oraz 
art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) 
oraz § 76 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 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. poz. 1872 oraz z 2017 r. poz. 1628) oraz § 
58 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku 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. 
poz. 1606) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się na rok szkolny 2019/2020 miesięczną opłatę za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej 
Nr 2  przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7, mieszczącej się w Szczecinie przy ul. Pokoju 
48 w wysokości - 150,00 zł.

§ 2. Opłatę za zakwaterowanie wnosi się z góry w terminie do 7 dnia miesiąca w kasie Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących Nr 7 mieszczącego się w Szczecinie przy ul. Unisławy 26 lub przelewem 
na konto bankowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
Nr 7 w Szczecinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.

 
Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
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