
UCHWAŁA NR 1043/XXXIII/2021 
RADY MIASTA LUBLIN 

z dnia 18 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin 
oraz terminu i sposobu jej wnoszenia 

Na podstawie art.  12  pkt 11, w  związku z  art. 92  ust. 1  pkt 1 i 2 ustawy z  dnia 5  czerwca 1998 r. 
o  samorządzie powiatowym (Dz.  U. z  2020  r. poz.  920  oraz z  2021 r. poz. 1038  i  1834) oraz § 78  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. z 2017 r. poz. 1606, z późn. zm.) - 
Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1.  
Ustala się miesięczną opłatę za zakwaterowanie wychowanków w bursach szkolnych prowadzonych przez 

Miasto Lublin w wysokości 90,00 zł. 

§ 2.  
Opłatę, o której mowa w § 1 wnosi się z dołu do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym powstała należność, odpowiednio w kasie bursy lub zespołu szkół lub na rachunek bankowy bursy 
lub zespołu szkół. 

§ 3.  
W przypadku, gdy wychowanek z   uzasadnionych powodów nie   mógł przebywać w  bursie, opłaty 

za zakwaterowanie pobiera się w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu wychowanka. 

§ 4.  
Traci moc uchwała nr 456/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu 
jej wnoszenia. 

§ 5.  
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 6.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

   
   

Przewodniczący Rady Miasta Lublin 
 
 

Jarosław Pakuła 
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