
Uchwała Nr 501/XXII/2012
Rady Miasta Lublin

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych 
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lublinie, przy al. Długosza 6b 

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), 
w związku z art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz § 64 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 roku 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 109, poz. 631) oraz § 2 ust. 3 pkt 1 Statutu 
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lublinie stanowiącego załącznik do uchwały nr 
364/XXIII/2000 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie 
nadania statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Lublinie zmienionego 
uchwałą nr 1014/XLI/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 25 maja 2006 roku – Rada Miasta 
Lublin uchwala, co następuje: 

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

Schronisku Młodzieżowym w Lublinie w kwotach określonych w załączniku do niniejszej 
uchwały – zgodnie z wnioskiem dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 
w Lublinie z dnia 2 marca 2012 roku. 

§ 2
Traci moc uchwała nr 789/XXXIII/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2005 r. 

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 
prowadzonego przez Miasto Lublin. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 
w Lublinie. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin 

Piotr Kowalczyk
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Załącznik
do uchwały nr 501/XXII/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Wysokość opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku 
Młodzieżowym w Lublinie przy al. Długosza 6b

Lp. Korzystający z usług 
schroniska

Cena brutto (w złotych) 
/sala 2 i 3 osobowa/

Cena brutto (w złotych) 
/sala wieloosobowa/

1. Dzieci i młodzież szkolna 
oraz ich opiekunowie 27,00 21,00

pierwsza noc kolejne noce pierwsza noc kolejne noce

2.
Studenci, nauczyciele, 

nauczyciele akademiccy, 
pracownicy oświaty

39,00 33,00 34,00 28,00

3. Członkowie PTSM oraz 
turyści z legitymacją IYHT 32,00 26,00 27,00 22,00

4. Turyści ze złotą odznaką 
PTSM 20,00 16,00 17,00 14,00
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