
 
 

UCHWAŁA NR XL/1151/21 
RADY MIASTA KROSNA 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych przez dzieci, młodzież i ich 
opiekunów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Krośnie 

Na podstawie art. 12 ust. 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz § 79 ust. 1 i 2 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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość opłat za korzystanie z miejsc noclegowych przez dzieci, młodzież i ich opiekunów 
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Krośnie przy ul. Czajkowskiego 49, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/655/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za 
korzystanie z miejsc noclegowych przez dzieci, młodzież i ich opiekunów w szkolnych schroniskach 
młodzieżowych prowadzonych przez gminę Miasto Krosno. 

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

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Krosna 

 
 

Zbigniew Kubit 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia piątek, 17 grudnia 2021 r.

Poz. 4585



 

 

 

 

 

 

 

Wysokość opłat od osoby za dobę za korzystanie z miejsca noclegowego  

w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym  

przy ul. Czajkowskiego 49 w Krośnie 

 

Gość Doba 
Pokój 

wieloosobowy 

Dzieci, młodzież i ich opiekunowie 
pierwsza noc 45 zł 

druga i kolejne noce 40 zł 

Dzieci, młodzież i ich opiekunowie 

w grupie zorganizowanej liczącej co 

najmniej 20 osób 

każda noc 
35 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XL/1151/21

Rady Miasta Krosna

z dnia 29 listopada 2021 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 4585
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