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Uchwała Nr XXIV/294/08
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 26 marca 2008 r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Olsztynie przez dzieci, młodzież i ich opiekunów.
Na podstawie art. 5 ust. 5a i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 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 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292) w związku z art.
92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1759 oraz z 2007r. Nr 173, poz. 1218) oraz w związku z § 67 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 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.
Nr 52, poz. 467 i Nr 212, poz. 1767) na wniosek dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Olsztynie, Rada Miasta Olsztyn uchwala, co następuje:

§1
Ustala się opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym
w Olsztynie przez dzieci, młodzież i ich opiekunów - w wysokości określonej w załączniku do
niniejszej uchwały.
§2
Traci moc uchwała Nr XLVIII/644/05 Rady Miasta Olsztyn z dnia 24 sierpnia 2005r. w sprawie
ustalenia opłat w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Olsztynie.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Olsztyn.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2008r.
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/294/08
Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 marca 2008r.

Opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Olsztynie przez dzieci, młodzież i ich opiekunów.
I. Dzieci, młodzież i ich opiekunowie:
Obiekt w Olsztynie
Opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych:
1. Miejsce w pokoju większym niż czteroosobowy:
- pierwsza noc,
- następna noc.

20 zł.

15 zł.

2. Miejsce w pokoju nie większym niż czteroosobowy :
- pierwsza noc,
- następna noc.

25 zł.
20 zł.

3. Miejsce w pokoju większym niż dwuosobowy z
łazienką:
- pierwsza noc,
- następna noc.

22 zł.
17 zł.

4. Miejsce w pokoju dwuosobowym z łazienką:
- pierwsza noc,
- następna noc.

35 zł.
30 zł.
65 zł.

5. Pokój jednoosobowy z łazienką:
6. Miejsce w pokoju większym niż dwuosobowy z
łazienką
(tzw. pokój gościnny):

30 zł.

II. Zorganizowane grupy dzieci, młodzieży i ich opiekunów:
Obiekt w Olsztynie
Opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych:
- pierwsza noc,
- następna noc.

20 zł.
15 zł.

Obiekt w Zielonowie
Opłaty za korzystanie z mieisc noclegowych:
- pierwsza noc,
- następna noc.

18 zł.
13 zł.

-2Zniżki:
1) 10% - posiadacze kart rabatowych z którymi Schronisko podpisało lub podpisze
stosowne umowy, posiadacze legitymacji PTSM,
2) 20% - dzieci, młodzież i ich opiekunowie oraz zorganizowane grupy dzieci,
młodzieży i ich opiekunów - za wynajem domku i korzystanie z pola
namiotowego,
3) 50%:
a) posiadacze „Złotej Odznaki PTSM” oraz odznaki „Zasłużony Działacz
Turystyki”,
b) najniższej ceny noclegu w Olsztynie dla osób korzystających z miejsca
noclegowego na materacu (tzw. „dostawki”),
4) nocleg dla uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez
Schronisko wynosi 50% najniższej ceny noclegu w obiekcie w Olsztynie,
5) cena pierwszego noclegu może być obniżona o 5 zł. po spełnieniu warunku nr 4
z „Uwag dotyczących pobytu w Schronisku” i łączy się z pozostałymi zniżkami.

Uwagi dotyczące pobytu w Schronisku:
1) zniżki nie kumulują się i nie dotyczą pozostałych opłat za wyjątkiem pkt 4 zniżek
tj. rezygnacji z bielizny pościelowej,
2) zniżki wymienione w pkt 1 i 3a dotyczą tylko miejsc noclegowych w obiekcie
w Olsztynie,
3) opiekunowie grup - nocleg bezpłatny (grupa 5-15 uczniów - 1 opiekun, grupa 16
30 uczniów - 2 opiekunów, grupa powyżej 30 uczniów - 3 opiekunów),
4) rezygnacja z bielizny pościelowej Schroniska może nastąpić po okazaniu własnej
bielizny pościelowej lub śpiwora,
5) ceny zawierają podatek VAT.

