
 
 

UCHWAŁA NR XXIV/96/2020 
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK 

z dnia 7 lipca 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Zespole Placówek nr 1 – 
Szkolnym Schronisku Młodzieżowym we Włocławku, ul. Mechaników 1 

 Na podstawie art. 8 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.   z 2020, 
poz. 910 ) i art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.      o samorządzie 
powiatowym ( Dz.U. z 2020r., poz. 920 t.j.) w związku z §77  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 2 listopada 2015r. 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 2015r., poz. 1872; z 2017r. poz. 1628) oraz z §79  
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. 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 2017r. poz. 1606) 
 uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych  przez dzieci, młodzież     i ich 
opiekunów w wymiarze od osoby za dobę w Zespole Placówek nr 1 – Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 
we Włocławku w następujących wysokościach: 

1) pierwsza doba – 53 zł 

2) druga i kolejne doby – 46 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 lipca 2020 r.

Poz. 3720



2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez  ogłoszenie w Biuletynie Informacyjnym 
Urzędu Miasta Włocławek. 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Stanisław Wawrzonkoski 
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