
RADA POWIATU  

W LESKU 

 

Uchwała Nr XLVII.266.2023 

Rady Powiatu Leskiego 

z dnia 17 lutego 2023 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych  

w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Bieszczadnik” w Lesku  

wchodzącym w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Lesku. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), oraz § 77 ust. 1 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 z późn. zm.), na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Lesku 

 

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Ustala się wysokość opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym 

Schronisku Młodzieżowym „Bieszczadnik” w Lesku wchodzącym w skład Zespołu Placówek 

Oświatowych w Lesku. 

2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 określa załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Traci moc uchwała Nr XXXVI.214.2022 Rady Powiatu w Lesku z dnia 29 kwietnia 

2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym 

Schronisku Młodzieżowym „Bieszczadnik” w Lesku. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) 

Marek Małecki 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

  



 

Załącznik do uchwały Nr XLVII.266.2023. 

Rady Powiatu Leskiego z dnia 17 lutego 2023 r. 

 

CENNIK USŁUG NOCLEGOWYCH SZKOLNEGO SCHRONISKA 

MŁODZIEŻOWEGO „BIESZCZADNIK” W LESKU. 

1. Ceny noclegów: 

A Noclegi 

Stawka w zł. brutto  

od osoby 

Pokój  

bez łazienki 

Pokój  

z łazienką 

1. 
Dzieci, młodzież szkolna i akademicka, nauczyciele, opiekunowie grup 

młodzieży szkolnej oraz emeryci (stawka VAT – 8%) 
34,00 zł. 40,00 zł. 

2. Pozostali 40,00 zł. 55,00 zł. 

B Upusty i zwolnienia  

w stosunku do cen z tabeli A 
UPUST 

1. Dzieci do lat 3 100 % 

2. Posiadacz Złotej Odznaki PTSM lub Zasłużony działacz Turystyki 50 % 

3. Zniżki dla osób posiadających aktualne legitymacje PTSM 20 % 

C Opłaty dodatkowe 

1. Jednorazowa opłata za wypożyczenie pościeli 13,00 zł. 

2. Jednorazowa opłata za wypożyczenie ręcznika 5,00 zł. 

3. 
Opłaty za ceny posiłków ustala Dyrektor w oparciu o jednostkowe koszty posiłku  

z narzutem na zysk i koszty przygotowania posiłku. 

 

2. Upusty przedstawione w tabeli B nie kumulują się. Można korzystać z jednego rodzaju 

upustu. 

3. Stawki określone w niniejszym cenniku są kwotami brutto. 

4. W przypadku wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej istnieje możliwość zwolnienia z opłaty 

za zakwaterowanie opiekuna (1 opiekun na min. 15 osób). 

5. W przypadku grup zorganizowanych, jest możliwość zakwaterowania w pokoju mniejszej 

liczby osób od planowanej ilości miejsc. Wówczas do ceny dolicza się 20% za każde wolne 

miejsce. 

6. W przypadku imprez niestandardowych organizowanych przez lub w porozumieniu ze 

Starostwem Powiatowym w Lesku, stawki cen noclegów mogą być ustalane indywidualnie ze 

Starostą Leskim, ale ceny te nie mogą być niższe od kosztów własnych schroniska. 

7. Dla grup zorganizowanych dyrektor może zastosować upusty (maksymalnie do 15 %), biorąc 

pod uwagę długość pobytu oraz liczebność grupy. 

8. Dyrektor może zastosować upusty wyższe niż do 15% tylko w przypadku wyrażenia zgody 

przez Starostę Powiatu Leskiego. 

9. Wysokość opłat za stwierdzone szkody ustala indywidualnie dyrektor ZPO. 
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