ZARZĄDZENIE NR 336/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 4 sierpnia 2014 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 2013 r., poz. 595, poz. 645, z 2014 r., poz. 379) oraz § 63 ust.5
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 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 2011 r. Nr 109, poz. 631) w związku z art.2 pkt 7, art.5 ust.5a i ust.7 oraz art.5c
pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr
273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr
131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532,
Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,
Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370,
Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 219, poz. 1705, Nr
157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857,
z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206,
z 2012 r., poz. 941, poz.979, z 2013 r., poz.87, poz. 827, poz.1317, poz.1650, z 2014 r., poz.7,
poz.290, poz.538, poz.598, poz.642, poz.811) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się na rok szkolny 2014/2015 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
Szkoł Ogólnokształcących Nr 7 mieszczącego się w Szczecinie przy ul. Unisławy 26 lub przelewem
na konto bankowe Zespołu Szkoł Ogólnokształcących Nr 7.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Zespołu Szkoł Ogólnokształcących Nr
7 w Szczecinie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 roku.

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta
Piotr Mync
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Uzasadnienie
W myśl zapisu § 63 ust.5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 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. Nr 109, poz.631), wysokość opłaty za
zakwaterowanie w bursie ustala organ prowadzący .
Opłata za zakwaterowanie w bursie - zgodnie z ust.2 cytowanego § 63 - nie może przekroczyć
50% kosztów utrzymania miejsca w bursie , bez wydatków na wynagrodzenia 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 320,51 zł
miesięcznie, to oznacza, że opłata za zakwaterowanie nie może być wyższa od kwoty 160,26 zł.
Drugim ograniczeniem jest zapis ust 6 § 63 Rozporządzenia, który mówi, że łączna wysokość
opłat za zakwaterowanie i wyżywienie nie może przekroczyć 25% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym , o którym
mowa w art. 20 pkt. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz.1227 z późn. zm.) tj. kwoty 912,52 zł.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie opisane w wyżej zacytowanym przepisie zostało ogłoszone
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2014 roku (M.P.,
poz.146) i wynosi 3650,06 zł.
Maksymalny łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia wychowanka w Bursie w 2014 roku
wyniesie 546,80 zł, przy następujących założeniach, że dzienna stawka za wyżywienie została
ustalona na poziomie 12,80 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 została ustalona na poziomie 46,80 % kosztów 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 rodzice wychowanków bursy ponoszą koszty wyżywienia oraz koszty
związane z miesięcznym utrzymaniem miejsca w bursie. Pozostałe koszty utrzymania miejsca
w bursie stanowią 53,20 % wydatków jednostki samorządu terytorialnego, a składają się na
nie wynagrodzenia pracowników bursy wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki rzeczowe
związane z utrzymaniem miejsca. Jak wynika z art. 5a ustawy o systemie oświaty zakładanie
i prowadzenie tego typu placówek należy do zadań własnych powiatu . Zapis
§ 43 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 opłat jak wyżej.
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