
UCHWAŁA NR XXXVI/243/2017
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/236/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 24 maja 
2013 r. w sprawie opłat za usługi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Iwoniczu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 446, z późn. 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) na wniosek Dyrektora Szkolnego Schroniska 
Młodzieżowego w Iwoniczu

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/236/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie 
opłat za usługi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Iwoniczu, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Ustala się następujące opłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Iwoniczu:

Cena za jedno miejsce                  
w pokoju 2 - 4 osobowym

Cena za jedno miejsce                  
w pokoju 5 - 6 osobowym

Cena za jeno miejsce 
w pokoju 

wieloosobowym
Młodzież szkolna, 

studenci, nauczyciele
18,52 zł

(od osoby)
plus obowiązująca stawka 

podatku VAT

16,67 zł
(od osoby)

plus obowiązująca stawka 
podatku VAT

14,82 zł
(od osoby)

plus obowiązująca 
stawka podatku VAT

*14,82, zł
plus obowiązująca stawka 

podatku VAT

*13,33 zł
plus obowiązująca stawka 

podatku VAT

*11,85 zł
plus obowiązująca 

stawka podatku VAT
Osoby dorosłe 20,37 zł

plus obowiązująca stawka 
podatku VAT

18,52 zł
plus obowiązująca stawka 

podatku VAT

16,67 zł
plus obowiązująca 

stawka podatku VAT
*18,15 zł

plus obowiązująca stawka 
podatku VAT

*14,82 zł
plus obowiązująca stawka 

podatku VAT

*13,33 zł
plus obowiązująca 

stawka podatku VAT
Obcokrajowcy:

juniorzy

seniorzy

18,52 zł
plus obowiązująca stawka 

podatku VAT
20,37 zł

plus obowiązująca stawka 
podatku VAT

16,67 zł
plus obowiązująca stawka 

podatku VAT
18,52 zł

plus obowiązująca stawka 
podatku VAT

14,82 zł
plus obowiązująca 

stawka podatku VAT
16,67 zł

plus obowiązująca 
stawka podatku VAT

*zniżka 20% dla osób z ważną legitymacją PTSM .

2. W § 3 skreśla się ust. 2.

3. W  § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Niezależnie od opłat za nocleg, osoby korzystające z bielizny pościelowej schroniska pokrywają 
jednorazowo koszt w wysokości 6,50 zł plus obowiązująca stawka podatku VAT”.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój oraz Dyrektorowi Szkolnego 
Schroniska Młodzieżowego w Iwoniczu.

Id: 0AE4F4BD-B26F-4391-997B-E548FD088DDE. Uchwalony Strona 1



§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński
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