
UCHWAŁA NR 30/95/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie opłat za usługi świadczone przez Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia 
w Szklarskiej Porębie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) oraz § 76 ust. 3-6 i 8-9 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.), art. 78 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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 ze zm.) Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uzgadnia się ustaloną przez dyrektora placówki wysokość opłaty za posiłki oraz ustala się 
wysokość opłaty za zakwaterowanie podczas pobytu dzieci i młodzieży w Domu Wczasów 
Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały.

2. Ustala się wysokość opłat za usługi świadczone przez Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji 
Zdrowia w Szklarskiej Porębie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Upoważnia się Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej 
Porębie do określenia terminu i sposobu wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 2. 1. Upoważnia się Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej 
Porębie do zwalniania rodziców z części lub całości opłat za pobyt, o którym mowa w § 1 ust. 1, 
w zależności od szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w uzasadnionych przypadkach 
losowych.

2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, można udzielić na wniosek rodzica lub szkoły 
macierzystej, obejmujący pozytywną opinię Rady Rodziców, dyrektora i wychowawcy klasy ucznia.

§ 3. Upoważnia się Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej 
Porębie do negocjowania opłat za osobodzień, o których mowa w pozycji 1 tabeli stanowiącej 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały (zmniejszania o nie więcej niż 20 % stawki podstawowej) oraz 
ceny osobodnia za usługi, o których mowa w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały (zwiększania lub 
zmniejszania o nie więcej niż 20 % stawki podstawowej) -w zależności od rodzaju realizowanego 
programu, ilości dni pobytu lub w przypadku nagłej zmiany kosztów utrzymania miejsca lub 
wyżywienia.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 123/360/16 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 
2016 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia 
w Szklarskiej Porębie. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji 
Zdrowia w Szklarskiej Porębie.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Wicestarosta Jeleniogórski

Jarosław Kotliński
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 30/95/19

Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 31 maja 2019 r.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA OKRESOWY POBYT DZIECI I MŁODZIEŻY
W DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH I PROMOCJI ZDROWIA

W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
od 1 czerwca 2019 roku

Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty w złotych Uwagi

Opłaty za osobodzień – obowiązujące w okresie pobierania nauki

1. a/ zakwaterowanie i wyżywienie 
uczniów szkół i placówek działających 
w systemie oświaty

b/ zakwaterowanie i wyżywienie 
jednego nauczyciela szkoły 
macierzystej – na grupę wychowawczą

33,00 Stawka 
podstawowa

1.1. Całodzienne wyżywienie 16,00
1.2. Zakwaterowanie 17,00

2. Suchy prowiant
10,00

3. Dodatkowe świadczenie programowe 
dla dzieci i młodzieży związane 
z korzystaniem z programu 
organizowanego poza placówką.

A.Pełne świadczenie – 33,00
B.Niepełne świadczenie – 27,00
C.Bez świadczeń – 16,00

Opłaty za osobodzień – obowiązujące w okresie ferii letnich i zimowych
Całodzienne wyżywienie – 19,00 złotych

4. Pobyt zorganizowanych grup dzieci 
i młodzieży szkolnej 59,00 – 75,00

5. Jeden wychowawca organizatora na 
grupę wychowawczą 39,00

Wysokość opłat za poszczególne posiłki:

1) śniadanie – 25% wysokości opłaty,

2) obiad – 45 % wysokości opłaty,

3) kolacja – 30 % wysokości opłaty.

Id: B6E69229-9639-4A23-BD71-C45FEA817020. Uchwalony Strona 1 z 1



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 30/95/19

Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 31 maja 2019 r.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI ŚWIADCZONE
PRZEZ DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH I PROMOCJI ZDROWIA

W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
od 1 czerwca 2019 roku

Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty w złotych Uwagi

Opłaty za osobodzień obowiązujące w okresie pobierania nauki

1. a/ 2 osoby – pozostali opiekunowie 
organizatora grupy
b/ 1 osoba - kierowca

46,00
w tym za wyżywienie 

28,00

Pobyt osób trzecich
w ramach wolnych miejsc

69,00

Całodzienne wyżywienie 28,00

2.

Nocleg 41,00

Za dzieci 
przebywające 
z rodzicami 
opłata wynosi 
50 % stawki

Opłaty za osobodzień obowiązujące w okresie ferii letnich i zimowych

3. a/ 2 osoby – pozostali opiekunowie 
organizatora grupy
b/ 1 osoba - kierowca

56,00
w tym za wyżywienie

31,00

Pobyt osób trzecich
w ramach wolnych miejsc

72,00

Całodzienne wyżywienie 31,00

4.

Nocleg 41,00

Za dzieci 
przebywające 
z rodzicami 
opłata wynosi 
50 % stawki

Wysokość opłat za poszczególne posiłki:

1) śniadanie – 25% wysokości opłaty,

2) obiad – 45 % wysokości opłaty,

3) kolacja – 30 % wysokości opłaty.

Uwaga: Przy opłatach za usługi dopuszcza się możliwość negocjowania (zwiększenia lub 
zmniejszenia) cen opłaty za osobodzień do 20 % stawki podstawowej.
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UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie opłat za usługi świadczone przez Dom Wczasów Dziecięcych
i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie.

Zgodnie z art. 78 ust. 4 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 oraz na podstawie komunikatu Prezesa

Głównego Urzędu statystycznego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia

w gospodarce narodowej w 2018 roku (M.P. z 2019 r., poz. 154), organ prowadzący

w porozumieniu z dyrektorem placówki ustala wysokość i zasady wnoszenia opłat za usługi

świadczone przez placówki, które zapewniają opiekę i wychowanie uczniom w okresie

pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Na podstawie § 76 ust. 3- 5 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 dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem

prowadzącym ustala: wysokość opłat za posiłki i zakwaterowanie oraz terminy i sposób ich

wnoszenia. Łączna wysokość opłat, o których mowa powyżej, w myśl przepisów § 76 ust 6

cytowanego wyżej rozporządzenia nie może przekraczać 25 % wysokości przeciętnego

wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłoszonego przez

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W uzgodnieniu z dyrektorem placówki po przeanalizowaniu dotychczas obowiązującego

cennika wysokość opłat związanych z okresowym pobytem dzieci i młodzieży w Domu

Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie (załącznik nr 1 do uchwały)

została podwyższona o kwotę 2,00 zł w zakresie opłaty za wyżywienie, natomiast wysokość opłaty

za zakwaterowanie została utrzymana na dotychczasowym poziomie.

Łączną wysokość opłat za dzienny pobyt wychowanka w Domu Wczasów Dziecięcych

i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie ustalono w wysokości 33,00 zł (stawka podstawowa).

Dyrektor placówki upoważniony został do negocjowania (zmniejszenia) ww. opłaty o wartość

odpowiadającą maksymalnie 20% stawki podstawowej w przypadku niskiego obłożenia placówki.

Wysokość opłat za usługi określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały (opłaty za

pobyty osób trzecich w ramach wolnych miejsc w placówce) ustalono uwzględniając

konieczność zachowania konkurencyjności w stosunku do pensjonatów i ośrodków świadczących

usługi turystyczne w Szklarskiej Porębie. W zakresie opłat wskazanych w załączniku nr 2

umożliwia się dyrektorowi placówki podejmowanie negocjacji (zwiększenia lub zmniejszenia

opłaty) w granicach do 20% stawki podstawowej.

Określone niniejszą uchwałą opłaty mogą ulegać zmianom w przypadku ukazania się

kolejnych komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego

wynagrodzenia w gospodarce narodowej, jak również w przypadku podniesienia standardu

warunków pobytu w placówce.
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