
Uchwała nr ………………. 
Rady Powiatu Drawskiego 

z dnia …………………. 
 
 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 
w Drawsku Pomorskim przy ulicy Warmińskiej 2 i Połczyńskiej 9 

 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 528) oraz § 79 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 
socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków 
wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających 
opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1606 ze zm.), na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim, Rada Powiatu uchwala co następuje: 
 
§ 1. Ustala się w załączniku do niniejszej Uchwały wysokość opłat za korzystanie z miejsc 
noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ulicy Warmińskiej 2 i Połczyńskiej 
9 w Drawsku Pomorskim funkcjonujących przy Powiatowym Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego. 
 
§ 2 Traci moc uchwała nr XXVI/193/2016 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 21.12.2016 r.  
w sprawie ustalenia stawek opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym  
w Drawsku Pomorskim przy ulicy Warmińskiej 2 i Połczyńskiej 9 (Dz. Urz. Woj. Zach. 
z 2017 r. poz. 369). 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
 

 
Przewodnicząca Rady 

Urszula Ptak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Cennik opłat za korzystanie z miejsc noclegowych  
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Drawsku Pomorskim 

 
Lp. 

Wyszczególnienie 

Cena brutto w zł 

z legitymacją 
PTSM* i 
PTTK** 

bez legitymacji 
PTSM i PTTK 

1. 

Młodzież szkolna, studenci, nauczyciele i 
nauczyciele akademiccy czynni zawodowo, 
nauczyciele emeryci oraz opiekunowie 
zorganizowanych grup młodzieżowych 

Pokój z łazienką 
 
42,00 zł os./dobę 

Pokój z łazienką 
 
48,00 zł os./dobę 

2. Pozostali turyści 
Pokój z łazienką 
60,00 zł os./dobę 

3. Pościel – usługa pralnicza (opłata jednorazowa) 16,00 zł od osoby 

 
 
 
*  Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych 
 
**  Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik do uchwały nr ……………… 
Rady Powiatu Drawskiego 
 z dnia ……………………... 



 
UZASADNIENIE 

 
 

 Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku 

Pomorskim złożył wniosek o zwiększenie opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku 

Młodzieżowym w Drawsku Pomorskim przy ulicy Warmińskiej 2 i Połczyńskiej 9. 

Zwiększenie opłat spowodowane jest wzrostem kosztów stałych za prąd, gaz oraz 

podniesieniem standardu warunków noclegowych w schronisku. Podniesienie opłat za 

wynajem miejsc noclegowych  przyczyni się do wzrostu dochodów budżetowych placówki. 

 

 

 

Sporządził: 


