
ZARZĄDZENIE NR 2318/2022 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie wysokości opłat za usługi świadczone w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Ślązaczek” 
w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 ze zm.), oraz § 77 ust. 1 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. z 2015 r., poz. 1872 ze zm.)

zarządza się, co następuje :
§ 1. 1. Ustala się wysokość opłat za usługi świadczone w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 

„Ślązaczek” w Śląskich technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach:

Lp. Wyszczególnienie Pokoje 2-osobowe Pokoje 3-osobowe Pokoje 4-osobowe
1. Młodzież szkolna i akademicka do 

ukończenia 26 roku życia, 
nauczyciele i opiekunowie 
zorganizowanych grup młodzieży 
szkolnej posiadający ważną 
legitymację służbową nauczyciela 
lub zaświadczenie wydane przez 
szkołę, uczelnie bądź inną placówkę 
oświatowo-wychowawczą w 
bieżącym roku szkolnym

22,00 zł. 19,00 zł. 17,00 zł.

2. Pozostałe osoby 44,00 zł. 38,00 zł. 34,00 zł.

2. Niezależnie od opłat, o których mowa w ust. 1, osoby korzystające z bielizny pościelowej i ręcznika 
Schroniska pokrywają jednorazowo koszty prania w wysokości 12, 00 zł. za pościel oraz 3,00 zł. za ręcznik.

3. Za dziecko do lat 4 śpiące razem z rodzicem nie pobiera się opłat.

4. Opłata za nocleg psa lub kota wynosi jednorazowo 5,00 zł.
5. Członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, posiadającym ważna legitymację 

członkowską, przysługuje od opłat określonych w ust. 1 zniżka w wysokości 10%.

§ 2. 1. Opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1 począwszy od dnia 1 marca 2022 roku podlegają corocznej 
waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, za rok poprzedni, zaokrąglając je do 
pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot 
wynoszące 50 i więcej grozy podwyższa się do pełnych złotych.

2. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 1, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych 
w Katowicach oraz Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu.

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

§ 5. Traci moc Zarządzenie nr 1805/2021Prezydenta Miasta Katowice z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie 
wysokości opłat za usługi świadczone w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Ślązaczek” w Śląskich 
Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku.
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Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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