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UCHWAŁA NR VII/129/2011
RADY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXII/291/2009 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 26 
lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości odpłatności za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe w Sławkowie. 

na podstawie: art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12, pkt 7, art. 42 ust. 1 i art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5a ust z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z § 67 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów 
i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach 
oraz wysokości zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2005 
r. Nr 52 poz. 467 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95)) – na wniosek dyrektora 
SSM w Sławkowie. 

Rada Powiatu Będzińskiego 
uchwala: 

§ 1. Załącznik do Uchwały Nr XXII/291/2009 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie : 
ustalenia wysokości odpłatności za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sławkowie - 
w pkt. 1.1 tabela lp. 1 otrzymuje brzmienie : 

1.1. Opłaty za nocleg od osoby: 

 

lp. Wyszczególnienie 
W pokojach 1 i 
2 osobowych 
z łazienkami 

W pokojach nie 
większych niż 
4 osobowych 

W pokojach 
większych niż 
4 osobowych 

1. 
Młodzież szkolna i akademicka, opiekunowie zorganizowanych grup 
turystycznych szkolnych w tym nauczyciele, pracownicy schronisk 
młodzieżowych 

15,00 zł. 15,00 zł. 15,00 zł. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Będzińskiego. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Będzińskiego 

Emil Bystrowski


