
UCHWAŁA NR XXXIX/344/2022 
RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad odpłatności za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej 
w Kędzierzynie-Koźlu 

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038, 1834) oraz § 78 ust. 2 pkt 2, 
ust. 5, ust. 8, ust. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych 
placówek oświatowo-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 r. poz. 1606), Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/337/2021 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. 
w sprawie ustalenia zasad odpłatności za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu, § 1 otrzymuje 
brzmienie: 

„Ustala się wysokość opłaty za zakwaterowanie wychowanka w Bursie Szkolnej w Kędzierzynie-
Koźlu, zwanej dalej Bursą, w wysokości 160,00 zł miesięcznie na osobę”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Dyrektorowi Bursy Szkolnej w Kędzierzynie-
Koźlu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

  

   

Przewodnicząca Rady Powiatu 
 
 

Danuta Wróbel 
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Uzasadnienie 

 
 
 

W związku z podjętą Uchwałą Nr XXXVIII/337/2021 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 
16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej 
w Kędzierzynie-Koźlu, należy dokonać zmiany w zapisie w § 1 o brzmieniu: ustala się dniem 1 stycznia 2022 r. 
wysokość …, na zapis o brzmieniu: ustala się wysokość opłaty za zakwaterowanie…,  

Zapis § 8 ww. uchwały wskazujący na wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego, był sprzeczny z zapisem § 1, wskazującym na termin 1 stycznia 2022 r. 
jako właściwy do pobierania podwyższonej odpłatności. 

Id: 8210EF77-DDC8-499E-BDA2-3A5A078C40DC. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie



