
ZARZĄDZENIE NR 353/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 6 sierpnia 2018 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 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) 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 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) 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. z 2015 r. 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. z 2017 r. poz. 1606) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się na rok szkolny 2018/2019 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 2018 roku.

 
wz. Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta Miasta

Michał Przepiera
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Uzasadnienie

W myśl zapisu § 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. z 2015 r. poz. 1872 oraz z 2017 r.
poz. 1628), wysokość opłaty za zakwaterowanie w bursie a także termin i sposób ich wnoszenia
ustala organ prowadzący.

Opłata za zakwaterowanie w bursie - zgodnie z ust. 2 cytowanego § 76 - nie może przekroczyć
50% kosztów utrzymania miejsca w bursie, do kosztu tego nie wlicza się wynagrodzeń
pracowników i wydatków pochodnych od tych wynagrodzeń. Z kalkulacji przedłożonej przez
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 wynika, że koszt ten kształtuje się na poziomie
541,85 zł miesięcznie, to oznacza, że opłata za zakwaterowanie nie może być wyższa od kwoty
270,92 zł.

Drugim ograniczeniem jest zapis ust. 6 § 76 Rozporządzenia, które mówi, że łączna wysokość opłat
za zakwaterowanie i wyżywienie nie może przekroczyć 25% przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłoszonego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na
podstawie art. 20 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz..U. z 2017 r., poz. 1383, 1386, 2120, z 2018r. poz. 138, 357, 730, 912,
1076) tj. kwoty 1 067,87 zł. przeciętne miesięczne wynagrodzenie opisane w powyższym przepisie
zostało ogłoszone w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2018 r.
(M.P. 2018 r., poz. 187) i wynosi 4 271,51 zł.

Maksymalny łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia wychowanka w bursie w roku szkolnym
2018/2019 wyniesie 677 zł, przy następujących założeniach, że dzienna stawka za wyżywienie została
ustalona na poziomie 17 zł a maksymalny możliwy miesięczny pobyt wychowanka w bursie to
31 dni.

Tym samym drugi warunek ograniczający wielkość kosztów pobytu wychowanka w bursie zostanie
spełniony.

Opłata ponoszona przez rodziców wychowanków bursy została ustalona na poziomie 22,15 %
kosztów wyżywienia i utrzymania miejsca w bursie i uwzględnia zarówno realne możliwości
obciążania budżetów rodzin wychowanków korzystających z bursy jak i wielkość przewidywanych
wydatków związanych z utrzymaniem bursy.

Z powyższego wynika, że pozostałe koszty utrzymania miejsca w bursie stanowią 77,85 %
wydatków jednostki samorządu terytorialnego, na które składają się wydatki rzeczowe związane
z utrzymaniem miejsca w bursie. Jak wynika z art. 8 ustawy Prawo oświatowe zakładanie
i prowadzenie tego typu placówek należy do zadań własnych powiatu. Zapis § 57 przywoływanego
wcześniej Rozporządzenia mówi, że do statutowych zadań bursy należy zapewnienie opieki
i wychowania uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, w tym uczniom
wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, dlatego zasadne
jest ustalenie opłaty jak wyżej.
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