
ZARZĄDZENIE NR 37/2022 
STAROSTY KŁODZKIEGO 

z dnia 25 maja 2022 r. 

w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za zakwaterowanie w internacie 
w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku 

Na podstawie art. 107 ust. 9 i 9a w zw. z art. 29 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), zarządza się co następuje: 

§ 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych rodzice, prawni opiekunowie albo pełnoletni 
uczniowie moga zostać w całości lub części zwolnieni z opłat za zakwaterowanie w internacie. 

§ 2. 1. Decyzje o częściowym lub całkowitym zwolnieniu rodziców, prawnych opiekunów albo 
pełnooletnich uczniów z opłat wydaje się na czas sytaucji opisanej w §1 jednak na  okres nie dłuzszy niż 1 rok 
szkolny. 

2. Upoważnia się Dyrektora Kłodzkiej Szkoły Przedsiebiorczości ul. Szkolna 8, 57-300 Kłodzko do 
udzielenia zwolnień od opłat o których mowa w §1. 

§ 3. 1. Dyrektor dwa razy do roku składa Zarządowi Powiatu sprawozdanie dotyczące zwolnień z opłat za 
pobyt w internacie wg Załacznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 3 pkt 1 składa się do dnia piętnstego stycznia każdego roku za okres 
od pierwszego września do trzydziestego pierwszego grudnia oraz do piętnastego lipca każdego roku za okres 
od pierwszego stycznia do trzydziestego czerwca. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  STAROSTA 
Maciej Awiżeń 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 37/2022 

Starosty Kłodzkiego 

z dnia 25 maja 2022 r. 

SPRAWOZDANIE ZE ZWOLNIEŃ RODZICÓW, PRAWNYCH OPIEKUNÓW ALBO 
PEŁNOLETNICH UCZNIÓW ZA POBYT W INTERNACIE. 

…………………………. 

(pieczęć szkoły) 

Lp. 
Symbol 
oznaczenia 
ucznia 

Symbol oznaczenia 
rodzica/opiekuna 
prawnego/pełnoletniego 
ucznia 

Zwolnienie 
całkowite/ 
częściowe 

Kwota 
zwolnienia 

Uzasadnienie (należy 
opisać sytuację losową 
ucznia) 

      
      
      
      
      
      

………………………………… 

podpis dyrektora szkoły 
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