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z dnia  18 maja 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie włączenia do Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie 
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 w Krośnie 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i, pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 
r. poz. 920) oraz art. 91 ust. 7 i ust. 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z 
późn.zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 września 2021 r. do Zespołu Placówek Oświatowych w 
Krośnie z siedzibą przy ul. Bohaterów Westerplatte 20a, 38-400 Krosno, 
włącza się Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 w Krośnie z siedzibą przy ul. 
Czajkowskiego 49, 38-400 Krosno. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 jest placówką o której mowa w § 4 

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). Głównym zadaniem placówki jest 

upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako 

aktywnych form wypoczynku oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom 

tanich miejsc noclegowych. Do 31 sierpnia 2021 r. schronisko funkcjonuje w ramach Zespołu 

Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, prowadząc działalność przez cały rok szkolny. 

Z chwilą dokonania przekształceń szkół i placówki, wchodzących w skład Zespołu 

Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie poprzez zmianę adresu siedziby i przeniesienie 

ich na ul. ks. P. Skargi 1, uwzględniając chęć kontynuowania działalności Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego Nr 2 w Krośnie, zasadnym jest wyłączenie placówki ze struktur 

Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie i włączenie go do Zespołu Placówek 

Oświatowych w Krośnie, który od 1 września 2021 r. będzie funkcjonował także przy 

ul. Czajkowskiego 49 – dodatkowa lokalizacja Bursy Międzyszkolnej w Krośnie. 

Zmiana ta pozwoli osiągnąć zamierzony cel. Przyczyni się także do racjonalnego 

wykorzystania zasobów Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie i pozwoli utrzymać 

konkurencyjną ofertę tanich miejsc noclegowych w Krośnie. Ponadto zmiana ta jest 

elementem porządkowania struktury krośnieńskiego systemu oświaty w związku 

z prowadzonymi procedurami przekształceń 
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