UCHWAŁA NR 85/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 roku
w sprawie: założenia publicznej placówki oświatowo - wychowawczej, nadania statutu
i podpisania aktu założycielskiego
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8 i 10, art.18 ust.2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z
2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr
181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z
2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157,
poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z
2011r. Nr 21, poz.113) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1 i 8, art. 91 i art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr
102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.
146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113) w związku z art. 2
pkt 3, art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3, 5, 5a i 7, art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6, art. 60
ust.1, art. 62 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005r.
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.
1400 i Nr 249, poz. 2104: z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227,
poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz.
818, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.
1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr
219, poz.1705; z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz 250, Nr 127, poz. 857, Nr 148,
poz. 991, Nr 157, poz.1241), art. 10 ust. 1, art. 11, art 12 ust 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010.r.
Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257,
poz.1726) oraz Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na 2011 rok - Uchwała Nr
52/VI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2011r, Rada Miasta Płocka uchwala,
co następuje:

§1.
1. Z dniem 1 kwietnia 2011 roku zakłada się jako jednostkę budżetową
placówkę oświatowo - wychowawczą o nazwie:

publiczną

Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Siedemdziesiątka"
z siedzibą w Wisełce, ul.Nowowiejska 19, woj. zachodniopomorskie.
2. Schronisko z dniem założenia zostaje włączone do Zespołu Szkół Technicznych w
Płocku z siedzibą przy al. Jana Kilińskiego 4.
3. Akt założycielski placówki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Zakładanej placówce nadaje się statut, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2
do niniejszej uchwały.
§2.
Bazę techniczną i majątek Szkolnego Schroniska Młodzieżowego stanowić będzie
nieruchomość położona w Wisełce – gmina Wolin powiat kamieński województwo
zachodniopomorskie, przy ul. Nowowiejskiej 19, oznaczona numerami ewidencyjnymi
47/4, 47/5, 47/16.
§3.
Przyjmuje się źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka, plan finansowy Zespołu
Szkół Technicznych, dział 854, rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe.
§4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§5.
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka
Elżbieta Gapińska

Uzasadnienie
Nowelizacja ustawy o finansach publicznych i ustawa – przepisy wprowadzające ustawę o
finansach publicznych (obie z 27 sierpnia 2009r. Dz.U. Nr 157, poz. 1240 i 1241) sprecyzowały
zadania własne jednostki samorządu terytorialnego, które mogą być wykonywane przez
samorządowe zakłady budżetowe. Zadania z zakresu edukacji publicznej stanowiące zasadniczy
obszar działania Zespołu Szkół Technicznych – Zakład Budżetowy nie zmieściły się w tych
kategoriach. Dodatkowo zmieniły się zapisy ustawy o systemie oświaty - publiczna szkoła
prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może być wyłącznie jednostką budżetową.
Te przesłanki stanowiły podstawę do likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w
jednostkę budżetową, jaką z dniem 1 stycznia 2011 stał się Zespół Szkół Technicznych w Płocku z
siedzibą przy al. Jana Kilińskiego 4 (Uchwała Rady Miasta Płocka nr 783/LV/10 z dnia 31 sierpnia
2010 roku). Do tego czasu w trwałym zarządzie ZST- ZB pozostawała nieruchomość w Wisełce,
która decyzją wojewody zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2002r. została bezpłatnie
przekazana gminie Płock na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji publicznej oraz
kultury fizycznej i turystyki. Stanowiła zaplecze sportowe oraz bazę wypoczynkową dla uczniów
sportowców z klas sportowych i szkoły mistrzostwa sportowego oraz środowiska oświatowego.
Pozyskiwane przy tej okazji środki finansowe służyły utrzymaniu nieruchomości, w tym
dokonywaniu niezbędnych napraw, zakupów sprzętu, dozoru. Po przekształceniu zakładu w
jednostkę budżetową taka działalność z kolei nie mieści się w katalogu zadań oświatowych
jednostki budżetowej. W trosce o mienie gminy i realizację przynależnych jej zadań własnych
tworzy się szkolne schronisko młodzieżowe - nową placówkę oświatowo – wychowawczą tworzącą
warunki do organizacji czasu wolnego, upowszechniania krajoznawstwa i turystyki, organizowania
wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży szkolnej z płockich placówek. Włączenie jej do ZST
gwarantuje odpowiedni poziom funkcjonowania.
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Płocką Radę Działalności Pożytku Publicznego.

załącznik nr 1

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
PUBLICZNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZEJ
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8 i 10, art.18 ust.2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr
173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157,
poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21,
poz.113) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1 i 8, art. 91 i art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr
162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113) w związku z art. 2 pkt 3, art. 5 ust. 2
pkt 1, ust. 3, 5, 5a i 7, art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6, art. 60 ust.1, art. 62 ust. 1, art. 79 ust. 1
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273,
poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr
131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104: z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.
1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz.
818, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz.
1618; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz.1705; z 2010r. Nr 44,
poz. 250, Nr 54, poz 250, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, Nr 157, poz.1241)
z dniem 1 kwietnia 2011r. zakłada się
publiczną placówkę oświatowo - wychowawczą o nazwie:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Siedemdziesiątka"
z siedzibą w Wisełce, ul. Nowowiejska 19, woj. zachodniopomorskie .
Schronisko z dniem założenia włączone zostaje do Zespołu Szkół Technicznych w Płocku, z siedzibą przy
al. Jana Kilińskiego 4.

Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka
Elżbieta Gapińska

Płock, dnia 29 marca 2011r.

załącznik nr 2

STATUT
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO
„SIEDEMDZIESIĄTKA”

§1.
1. Pełna nazwa placówki brzmi:
Zespół Szkół Technicznych w Płocku
Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Siedemdziesiątka” w Wisełce,
z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 19, 72-513 Wisełka; dalej zwane Schroniskiem.
2. Nazwa Schroniska używana jest w pełnym brzmieniu, na pieczęciach może być
używany skrót nazwy.
3. Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Siedemdziesiątka” w Wisełce jest sezonową
placówką oświatowo-wychowawczą.
4. Organem prowadzącym Schronisko jest Miasto Płock.
5. Na budynku schroniska umieszczona jest trójkątna tablica o wymiarach
60cmx60cmx60cm z napisem Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Siedemdziesiątka”
wykonanym dużymi białymi literami na zielonym tle.
§2.
1.Podstawowymi zadaniami Schroniska są:
1) tworzenie warunków do:
a) organizacji czasu wolnego
b) upowszechniania krajoznawstwa i turystyki.
c) organizowania wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży
d) kształtowania poczucia tożsamości narodowej i poszanowania dziedzictwa kulturowego
miasta, regionu, kraju i innych kultur
2) zapewnienia dzieciom i młodzieży, ich opiekunom oraz pozostałym osobom
korzystającym ze Schroniska tanich miejsc noclegowych.
3) prowadzenie informacji krajoznawczo – turystycznej, w tym promocji Płocka.
2. Schronisko może podjąć współpracę z Polskim Towarzystwem Schronisk
Młodzieżowych, Polską Izbą Turystyki Młodzieżowej - w zakresie turystyki krajowej
i zagranicznej dzieci i młodzieży oraz osób korzystających z bazy noclegowej schronisk w
oparciu o stosowne porozumienia.
§3.
1. Z chwilą włączenia Schroniska do Zespołu Szkół Technicznych niezbędne kompetencje
stanowiące i opiniujące przejmuje Rada Pedagogiczna ZST, a Dyrektorem
Schroniska staje się Dyrektor ZST.
2. Do kompetencji Dyrektora Schroniska w szczególności należy:
1) w porozumieniu z organem prowadzącym zatrudnianie i wynagradzanie pracowników,
2) ustalanie zakresu czynności pracowników,
3) ustalenie organizacji pracy Schroniska oraz Regulaminu Schroniska
4) ustalenie systemu rezerwacji miejsc,
5) wnioskowanie do organu prowadzącego o ustalenie cen usług noclegowych oraz
wysokości opłat za uszkodzenia i zniszczenia sprzętu i urządzeń Schroniska dokonane
przez turystów,
6) egzekwowanie przestrzegania przez turystów Statutu i Regulaminu Schroniska,
7) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą Schroniska,
8) realizacja wydatków finansowych w ramach przyznanych i wypracowanych środków
finansowych,
9)organizowanie
wyposażenia
schroniska
w
sprzęt
noclegowy,
10) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny,
11) planowanie, organizowanie i realizacja remontów.
3. W sezonie osobą zarządzającą Schroniskiem może być kierownik Schroniska
delegowany przez Dyrektora ZST.

4. W Schronisku mogą być zatrudnieni pracownicy pedagogiczni oraz administracji
i obsługi, zgodnie z odrębnymi przepisami.
1) do zadań pracowników pedagogicznych należy sprawowanie opieki i nadzoru nad
dziećmi i młodzieżą szkolną przebywającą na terenie Schroniska, zapewnienie
bezpieczeństwa oraz czuwanie nad przestrzeganiem Regulaminu Schroniska,
2) do zadań pracowników administracji należy przyjmowanie indywidualnych i zbiorowych
rezerwacji miejsc noclegowych, przyjmowanie i kwaterowanie osób przybywających na
noclegi, prowadzenie księgi meldunkowej, przyjmowanie zaliczek i opłat za usługi
Schroniska,
3) do zadań pracowników obsługi należy: utrzymanie schroniska i jego otoczenia
w nienagannej czystości, wykonywanie napraw bieżących i drobnych remontów,
informowanie o stwierdzonych uszkodzeniach i zniszczeniach na terenie Schroniska oraz
dozorowanie obiektu.
§4.
1. Schronisko pracuje sezonowo - od 1 maja do 30 września.
2. Doba noclegowa w Schronisku trwa od godz. 12.00 do godz. 10.00 dnia następnego,
przyjmowanie osób w schronisku odbywa się w godz. 12.00 - 22.00.
3. Schronisko dysponuje:
a) 80 miejscami noclegowymi w 27 pokojach: 13 pokojach dwuosobowych, 2 trzyosobowych, 12 – czteroosobowych; wyposażonych w tapczany z kołdrą, kocem
i poduszką (z pościelą), szafę ubraniową z odpowiednią liczbą wieszaków, lustro, stolik i
krzesła, umywalkę, czajnik i zestaw naczyń,
b) świetlicą wyposażoną w telewizor z TV, radio - magnetofon,
c) pomieszczeniem z niezbędnym wyposażeniem do indywidualnego przygotowania
posiłków,
d) sanitariatami (WC, umywalki, natryski) rozmieszczonymi na każdej kondygnacji,
e) trawiastym terenem rekreacyjnym z miejscem zabaw dla dzieci i boiskiem do piłki
siatkowej oraz parkingiem na 15 pojazdów.
4. W recepcji Schroniska znajduje się apteczka, sprzęt plażowy (leżaki, parawany, koce
plażowe).
5. Przy recepcji znajdują się także: materiały informacyjne o mieście i regionie,
wykaz niezbędnych numerów telefonów, informacje o rozkładzie jazdy komunikacji
publicznej oraz o dostępnej bazie żywieniowej, a także informacje o lokalizacji obiektów
kulturalnych i sportowych, książka życzeń i zażaleń, Statut oraz Regulamin Schroniska z
ustalonym cennikiem usług noclegowych oraz systemem rezerwacji miejsc.
6. Schronisko nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze pozostawiane
w pokojach i miejscach ogólnodostępnych.
§5.
1. Dzieci i młodzież oraz pozostałe osoby przebywające w Schronisku mają prawo do:
a) zapoznania się ze Statutem i Regulaminem Schroniska,
b) korzystania z potencjału bazy noclegowej obiektu i wszelkich pomieszczeń służących
pobytowi w Schronisku,
c) swobodnego poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji o mieście,
regionie i możliwościach rekreacyjnych,
d) pomocy w rozwiązaniu problemów związanych z pobytem w Schronisku,
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw dziecka, osoba, która stwierdziła to
naruszenie winna niezwłocznie powiadomić Dyrektora Schroniska lub kierownika.
Kierownik po rozpoznaniu sprawy i stwierdzeniu zasadności zgłoszenia powiadamia
Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych a ten z kolei organ prowadzący

i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
3. Do obowiązków dzieci i młodzieży oraz pozostałych osób korzystających ze schroniska
należy:
a) przestrzeganie zapisów Regulaminu Schroniska i zaleceń wydawanych przez Dyrektora
lub kierownika,
b) przestrzeganie ciszy nocnej w schronisku od godziny 22.00 do 6.00,
c) przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających,
d) przestrzeganie ogólnych zasad i norm zachowań społecznych, w tym nieużywania
wulgaryzmów i niestosowania przemocy na terenie schroniska,
e) szanowanie godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
f) dbałość o ład i porządek w pokojach, pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz na
zewnątrz budynku,
g) przestrzeganie zasad sanitarno - higienicznych oraz zasad bezpieczeństwa i
odpowiedzialności za własne życie i zdrowie,
4. Odpowiedzialność za zachowanie zorganizowanych grup młodzieży szkolnej
ponosi
kierownik wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, biuro turystyczne lub inną
placówkę. Zapewnienie właściwej opieki wychowawczej w czasie pobytu grupy w
Schronisku ciąży na kierowniku wycieczki.
5. W przypadku nagannego zachowania zorganizowanych grup dzieci i młodzieży
szkolnej, wybryków pojedynczych uczestników wycieczek lub imprez szkolnych
Dyrektor Schroniska lub kierownik powiadamia dyrektora szkoły i rodziców ucznia
o zaistniałym fakcie.

