
 

 

UCHWAŁA NR 181.XVI.2019 

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

w sprawie  zmiany uchwały nr 465/XXV/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości 

opłaty za zakwaterowanie w Bursie Miejskiej oraz terminu i sposobu jej wnoszenia 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506, poz. 1309) i § 76 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. 

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. 2015, poz. 1872 z późn. zm.). 

Rada Miasta Częstochowy 

uchwala: 

§ 1. W uchwale nr 465/XXV/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Miejskiej oraz terminu i sposobu jej wnoszenia 

zmienionej uchwałą nr 745/XLI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 sierpnia 2013 r. § 1 ust. 1 otrzymuje 

brzmienie: 

„1. Ustala się miesięczną opłatę za zakwaterowanie w Bursie Miejskiej, dla której Miasto 

Częstochowa jest organem prowadzącym, w wysokości 93 zł miesięcznie dla wychowanków 

przebywających w placówce 5 dni w tygodniu i 121 zł miesięcznie dla wychowanków przebywających 

w placówce 7 dni w tygodniu.”. 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nr 465/XXV/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 sierpnia 

2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Miejskiej oraz terminu i sposobu jej 

wnoszenia nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. 

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 września 2019 r.

Poz. 6061



2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy 

 

 

Zdzisław Wolski 
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