Zarządzenie Nr 120/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie określenia opłat pobieranych za usługi świadczone przez szkolne schroniska
młodzieżowe na terenie gminy Krzywiń
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz § 77 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada
2015 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. z 2015 r., poz. 1872 ze zm.)

zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienne, dobowe za osobę, ceny za usługi świadczone przez schroniska młodzieżowe na terenie
gminy Krzywiń, dla której założycielem jest Gmina Krzywiń:
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubiniu,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łagowie.
§ 2. W schroniskach, o której mowa w § 1 z zastrzeżeniem § 3, pobiera się opłaty w następującej wysokości:
Pozycja
Opis
Cena netto
1.
Posiadacze złotej odznaki Polskiego Towarzystwa Schronisk
12 zł
Młodzieżowych lub Zasłużonego Działacza Turystyki
2.
Młodzież szkolna, studenci, nauczyciele (indywidualnie lub w grupach do
15 zł
10 osób)
- posiadający aktualną legitymację członka PTSM lub Hostelling
13 zł
Internacional
3.
Młodzież szkolna, studenci, nauczyciele w grupach zorganizowanych to
13 zł
jest 10 osób i więcej
4.
Dorośli (indywidualnie lub w grupach do 10 osób)
18 zł
5.
Zorganizowane grupy dorosłe, to jest 10 osób i więcej
15 zł
6.
Wynajęcie świetlicy
do 4 godzin
100 zł
powyżej 4 godzin
200 zł
7.
Wynajęcie sali gimnastycznej
do 4 godzin
30 zł
powyżej 4 godzin
50 zł
8.
Pokój z łazienką
25 zł
§ 3. Niezależnie od opłat za nocleg, osoba korzystająca z bielizny pościelowej schroniska może pokryć
jednorazowo koszty prania, ustalone przez dyrektora schroniska na podstawie faktycznie poniesionych kosztów
prania.
§ 4. Opłata za nocleg przygotowany doraźnie (materac, łóżko polowe) lub nocleg na polu biwakowym przy
schronisku wynosi 70% stawki podstawowej.
§ 5. Opłata za korzystanie z pomieszczeń schroniska w ciągu dnia (z wyłączeniem możliwości korzystania z
pomieszczeń noclegowych) wynosi 25% stawki podstawowej.
§ 6. Do cen netto dolicza się obowiązującą stawkę VAT.
§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 33/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie
określenia opłat pobieranych za usługi świadczone przez szkolne schroniska młodzieżowe na terenie gminy
Krzywiń.
§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół w Placówek Oświatowych w Lubiniu
oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół w Placówek Oświatowych w Bieżyniu.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 roku.
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