
 

 

UCHWAŁA NR VIII/73/19 

RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA 

z dnia 30 maja 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/501/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych  

w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Cieszynie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.  

Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 79 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, 

specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek 

zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1606) 

Rada Miejska Cieszyna postanawia: 

§ 1. Zmienić uchwałę Nr XLVII/501/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie 

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

w Cieszynie w ten sposób, że: 

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustalić wysokość opłat za korzystanie z miejsce noclegowych w Szkolnym 

Schronisku Młodzieżowym w Cieszynie, jak w załącznikach nr 1-3. 

2. załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

4. dodaje się załącznik nr 3 do uchwały w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna 

 

 

Remigiusz Jankowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 czerwca 2019 r.

Poz. 4217



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/73/19 

Rady Miejskiej Cieszyna 

z dnia 30 maja 2019 r. 

 

 

Wysokość opłat za korzystanie z miejsc noclegowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  

przy ul. Błogockiej 24 w Cieszynie (ceny brutto za jedną dobę) 

Lp. Pokoje 

Dzieci, młodzież, 

opiekunowie, turyści  

ze zniżką PTSM, 

turyści ze zniżką Karty 

Dużej Rodziny 

Pozostali turyści 

1.  Pokój wieloosobowy 20,00 zł / os. 25,00 zł / os. 

2.  Pokój 2, 3, 4 osobowy 24,00 zł / os. 30,00 zł / os. 

3.  Pokój z łazienką 35,00 zł / os. 35,00 zł / os. 

4.  Pobyt dzienny 10,00 zł / os. 10,00 zł / os. 

5.  Nocleg doraźny 20,00 zł / os. 20,00 zł / os. 

6. 
 Grupy zorganizowane  

 (powyżej 20 osób) 
20,00 zł / os. 25,00 zł / os. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/73/19 

Rady Miejskiej Cieszyna 

z dnia 30 maja 2019 r. 

 

 

Wysokość opłat za korzystanie z miejsc noclegowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  

przy Al. J. Łyska 21 w Cieszynie (ceny brutto za jedną dobę) 

Lp. Pokoje 

Dzieci, młodzież, 

opiekunowie, turyści  

ze zniżką PTSM, 

turyści ze zniżką Karty 

Dużej Rodziny 

Pozostali turyści 

1.  Apartament 75,00 zł / os. 75,00 zł / os. 

2.  Pokój 1 osobowy 70,00 zł / os. 70,00 zł / os. 

3.  Pokój 2, 3 osobowy 40,00 zł / os. 50,00 zł / os. 

4.  Pokój wieloosobowy 36,00 zł / os. 45,00 zł / os. 

5.  Pobyt dzienny 10,00 zł / os. 10,00 zł / os. 

6.  Nocleg doraźny 25,00 zł / os. 25,00 zł / os. 

7. 
 Grupy zorganizowane  

 (powyżej 20 osób) 
36,00 zł / os. 45,00 zł / os. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/73/19 

Rady Miejskiej Cieszyna 

z dnia 30 maja 2019 r. 

 

 

Wysokość opłat za korzystanie z miejsc noclegowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  

przy Al. J. Łyska 16 w Cieszynie (ceny brutto za jedną dobę) 

Lp. Pokoje 

Dzieci, młodzież, 

opiekunowie, turyści  

ze zniżką PTSM, 

turyści ze zniżką Karty 

Dużej Rodziny 

Pozostali turyści 

1.  Pokój w domku kempingowym 36,00 zł / os. 45,00 zł / os. 

2.  Pokój wieloosobowy 24,00 zł / os. 30,00 zł / os. 

3.  Nocleg w namiocie 10,00 zł / os. 15,00 zł / os. 

4.  Nocleg w kamperze 15,00 zł / os. 20,00 zł / os. 

5.  Nocleg doraźny 15,00 zł / os. 20,00 zł / os. 

6.  Pobyt dzienny 10,00 zł / os. 10,00 zł / os. 

7. 
 Grupy zorganizowane  

 (powyżej 20 osób) 
24,00 zł / os. 30,00 zł / os. 
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