
UCHWAŁA Nr 304 / 6044 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 16 sierpnia 2021r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wysokości opłat za korzystanie 
z Internatu Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Rzeszowie. 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) i art. 107 ust. 8 i 9a ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), 
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 

1. Internat jest zorganizowany w Medycznej Szkole Policealnej w Rzeszowie 

wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Rzeszowie. Do Internatu przyjmowani mogą być słuchacze 

kierunków dziennych, stacjonarnych i zaocznych. 

2. W przypadku wolnych miejsc w Internacie, może być przyjmowana młodzież 

będąca studentami wyższych uczelni i uczestnicy kursów. 

3. Szczegółowe warunki korzystania z Internatu określa dyrektor Medyczno-

Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie. 

 

§ 2 

 

Wyraża się zgodę na ustalenie przez dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie miesięcznych opłat za 

korzystanie z internatu Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego 

i  Ustawicznego w Rzeszowie w roku szkolnym 2021/2022: 

1) dla uczniów Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Rzeszowie w wysokości: 

a) 120,00 zł, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty   

500,00 zł, 

b) 160,00 zł, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wynosi powyżej 

500,00 zł i nie przekracza 1000,00 zł, 

c) 190,00 zł, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wynosi powyżej 

1000,00 zł i nie przekracza 1500,00 zł, 

d) 280,00 zł, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę 

1500,00 zł.  



2) dla słuchaczy kierunków zaocznych Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie mieszkających w miejscowościach 

odległych od Rzeszowa w wysokości 20,00 zł  za dobę, 

3) dla uczestników kursów Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie mieszkających w miejscowościach 

odległych od Rzeszowa w wysokości 20,00 zł  za dobę, powiększonej o podatek 

VAT (1,60 zł) tj. 21,60 zł, 

4) dla młodzieży niebędącej uczniami i słuchaczami Medyczno-Społecznego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie, a będącej studentami 

wyższych uczelni w wysokości 280,00 zł powiększonej o podatek VAT (22,40 zł) tj. 

302,40 zł, 

5) dla młodzieży i nauczycieli szkół partnerskich w ramach programów unijnych  

w wysokości równowartości 5 euro za dobę, powiększonej o podatek 8%. 

 

§ 3 

 

1. Odpłatność wnoszona jest na wskazany przez dyrektora Medyczno-Społecznego 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie rachunek 

bankowy w terminie do 10-go każdego miesiąca, z wyjątkiem miesiąca września.  

2. Należność za zakwaterowanie za okresy krótsze niż miesiąc wylicza się 

proporcjonalnie. 

3. W przypadku słuchaczy kierunków zaocznych opłata pobierana jest z góry. 

4. W przypadku nieterminowo wniesionych opłat nalicza się odsetki ustawowe za 

opóźnienie. 

 

§ 4 

 

Organ prowadzący szkołę upoważnia dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie do udzielania zwolnień  

z całości lub części opłat za zakwaterowanie w internacie w przypadku szczególnie 

trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

losowych. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                           

 

 
 

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

 
 

 


