
 

 

UCHWAŁA NR LII/1465/22 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia 28 października 2022 r. 

w sprawie wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej w Krośnie 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) oraz § 78 ust. 2 pkt 2, ust. 5, ust. 8 i ust. 9 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 2022 r. poz. 1782 § 1). 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Od dnia 1 grudnia 2022 r. ustala się wysokość miesięcznej opłaty za zakwaterowanie wychowanka 

w Bursie Międzyszkolnej w Krośnie: 

1) w lokalizacji przy ul. Bohaterów Westerplatte 20a w kwocie 100 zł, 

2) w lokalizacji przy ul. Czajkowskiego 49 w kwocie 135 zł. 

§ 2. Opłatę, o której mowa w § 1, wnosi się z góry do 15-go dnia każdego miesiąca przelewem na 

wskazany rachunek bankowy Bursy Międzyszkolnej w Krośnie. 

§ 3. Rodzice wychowanków lub pełnoletni wychowankowie mogą zostać zwolnieni z całości lub części 

opłat określonych w § 1. 

§ 4. Upoważnia się Dyrektora Bursy Międzyszkolnej w Krośnie do udzielania zwolnień w całości lub 

części opłat w przypadku określonym w § 3. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXVIII/1089/21 Rady Miasta Krosna z dnia 27 września 2021 r. w sprawie 

wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej w Krośnie. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

 

  

 Przewodniczący  

Rady Miasta Krosna 

 

Zbigniew Kubit 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 15 listopada 2022 r.

Poz. 4163
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