
       ZARZĄDZENIE Nr 3245/2018 

       PREZYDENTA  MIASTA  RADOMIA 

        z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach szkolnych,                     

dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia. 
 
 

Na podstawie § 57, § 76 ust. 2 pkt 2 i 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.) oraz § 59, § 78 ust. 2 pkt 2 i ust. 5 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. 2017 poz. 1606) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Za zakwaterowanie uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół 
ponadpodstawowych, dla dzieci i młodzieży, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla 
młodzieży, oraz szkół artystycznych, w tym uczniów wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także słuchaczy kolegiów pracowników służb 
społecznych, w wieku do 24. roku życia ustala się opłaty w wysokości: 
 

1) w Bursie Szkolnej Nr 1 w Radomiu, ul. Kościuszki 5 - 150 zł miesięcznie. 
2) w Bursie Szkolnej Nr 3 w Radomiu, ul. Śniadeckich 5 - 150 zł miesięcznie. 
 
§ 2. Opłaty, o których mowa w § 1, należy wnosić do 5-go dnia każdego miesiąca gotówką                
w kasie bursy lub przelewem na jej konto. 
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Bursy Szkolnej Nr 1 w Radomiu,                     
ul. Kościuszki 5 oraz Dyrektorowi Bursy Szkolnej Nr 3 w Radomiu, ul. Śniadeckich 5. 
 
§ 4. Traci moc zarządzenie nr 2474/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 sierpnia            
2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach szkolnych,                       
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia. 
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. 
 

 
PREZYDENT MIASTA 

 
        (-) Radosław Witkowski 
 


