
ZARZĄDZENIE NR 2292/2022 

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia nowych stawek do porozumień zawieranych w 2022 roku pomiędzy Miastem 
Katowice a innymi powiatami dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 
z późn. zm.) i art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 
z późn. zm.), w związku z art. 17 ustawy budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2022 r. 
poz.270)

zarządza się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. nowe stawki za usługi świadczone w ramach 

porozumień -  pomiędzy Miastem Katowice a innymi powiatami -  dotyczące udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Katowicach 
w następującej wysokości:

- iloczynu stawki 91,41 zł za jedną godzinę diagnozy psychologicznej jednego dziecka i liczby godzin 
wykonanych diagnoz,

- iloczynu stawki 97,82 zł za jedną godzinę diagnozy pedagogicznej jednego dziecka i liczby godzin 
wykonanych diagnoz,

- iloczynu stawki 90,26 zł za jedną godzinę diagnozy logopedycznej jednego dziecka i liczby godzin 
wykonanych diagnoz,

- 188,91 zł za orzeczenie o potrzebie kształcenia 
i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej,

- 165,82 zł za orzeczenie o potrzebie kształcenia 
i młodzieży niewidzącej i słabo widzącej,

- 205,72 zł za orzeczenie o potrzebie kształcenia 
i młodzieży autystycznej,

- 87,87 zł za udział w terapii indywidualnej,
- 11,52 zł za udział w terapii grupowej,

- 86,24 zł za warsztaty i konsultacje dla nauczycieli i rodziców (za 1 godzinę zegarową),
- 87,87 zł za opinię dziecka.

§ 2. Przyjmuje się w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. nowe stawki za usługi świadczone w ramach 
porozumień -  pomiędzy Miastem Katowice a innymi powiatami -  za godzinę terapii świadczoną przez 
Specjalistyczną Poradnię Rodzinną w Katowicach w wysokości: 109,58 zł.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta 
Katowice oraz Dyrektorowi Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Katowicach 
i Dyrektorowi Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się resortowemu Wiceprezydentowi Miasta Katowice 
oraz Skarbnikowi Miasta Katowice.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 1528/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie 
przyjęcia nowych stawek do porozumień zawieranych pomiędzy Miastem Katowice a innymi powiatami 
dotyczących udzielania pomocy psychologiczno -  pedagogicznej.

specjalnego lub nauczania indywidualnego dla dzieci

specjalnego lub nauczania indywidualnego dla dzieci

specjalnego lub nauczania indywidualnego dla dzieci
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 01.01.2022 r.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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