
 

 

UCHWAŁA NR XXI/534/2016 

RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 17 listopada 2016 r. 

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 

"Ślązaczek", ul. Chorzowska 5, 44-100 Gliwice 

Na podstawie art. 12 pkt 7 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz § 77 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 z późn. zm.), na wniosek 

Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych przez dzieci, młodzież i ich opiekunów  

w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Ślązaczek", dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice. 

§ 2. Wysokość opłat określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Gliwice 

 

 

Marek Pszonak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 listopada 2016 r.

Poz. 6011



Załącznik do Uchwały Nr XXI/534/2016 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 17 listopada 2016 r. 

 

CENNIK ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ 

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE''ŚLĄZACZEK'' W GLIWICACH 

Cena  brutto za 1 nocleg 

Młodzież i nauczyciele bez legitymacji PTSM *  Legitymacja PTSM  (młodzież) 

Pierwsza noc z pościelą schroniska   23,00 zł   17,25 zł 

Dalsze noce z pościelą schroniska    15,00 zł   11,25 zł 

Pierwsza noc z pościelą własną    15,00 zł   11,25 zł 

Dalsze noce z pościelą własną    15,00 zł   11,25 zł 

Dorośli bez legitymacji  PTSM     Legitymacja PTSM  (dorośli) 

Pierwsza noc z pościelą schroniska   34,00 zł   25,50 zł 

Dalsze noce z pościelą schroniska    26,00 zł   19,50 zł 

Pierwsza noc z pościelą własną    26,00 zł   19,50 zł 

Dalsze noce z pościelą własną    26,00 zł   19,50 zł 

Pokój z węzłem sanitarnym  (nie obowiązuje legitymacja PTSM) 

Pierwsza noc z pościelą schroniska   50,00 zł 

Dalsze noce z pościelą schroniska    42,00 zł 

* Dla posiadaczy ważnych legitymacji Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych 

lub legitymacji międzynarodowych IYHF  stosowane są zniżki w wysokości 25% . 

Młodzież: to dzieci w wieku szkolnym, młodzież szkolna - w tym szkoły pomaturalne, studenci do  

26 roku życia. Wymagane są ważne legitymacje szkolne lub studenckie. 

Dorośli: to inne osoby powyżej 18 roku życia bez legitymacji szkolnych lub studenckich. 
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