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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KROSNA 

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

w sprawie zamiaru likwidacji Sezonowego Szkolnego Schroniska 
Młodzieżowego Nr 1 w Krośnie wchodzącego w skład Zespołu Placówek 

Oświatowych w Krośnie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.), art. 12 pkt 8 lit. i 
ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 
920) oraz art. 89 ust. 1, 3 i 8 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.), uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 października 2021 r. 
Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 w Krośnie 
wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie z siedzibą 
przy ul. Bohaterów Westerplatte 20a w Krośnie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXII/923/21 Rady Miasta Krosna z dnia 26 

marca 2021 r. w sprawie zamiaru likwidacji Sezonowego Szkolnego 
Schroniska Młodzieżowego Nr 1 w Krośnie wchodzącego w skład Zespołu 
Placówek Oświatowych w Krośnie.
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XXXIII/949/21

26 kwietnia



UZASADNIENIE 

Sezonowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 w Krośnie wchodzi w skład 

Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie. Schronisko jest placówką oświatowo-

wychowawczą, realizującą zadania opisane w rozporządzeniu 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). Schronisko obecnie funkcjonuje sezonowo, tj. w okresie wakacji 

letnich – każdego roku. 

 

Projektowane zmiany mają na celu uporządkowanie struktury krośnieńskiej oświaty 

i zmierzają do przeniesienia działalności Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie 

z ul. Bohaterów Westerplatte 20a w Krośnie na ul. Czajkowskiego 49 w Krośnie - po 

przeniesieniu na ul. ks. Piotra Skargi 1 w Krośnie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Kształcenia Ustawicznego w Krośnie. Jedyną placówką, która obecnie wchodzi w skład 

Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, dla której nie jest planowana zmiana 

siedziby to Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 w Krośnie. Zakłada się bowiem 

kontynuację działalności tej placówki, jako schroniska całorocznego dysponującego 

40 miejscami noclegowymi (tak jak w dotychczasowej formie).  

 

W związku z powyższym nie zachodzi już potrzeba utrzymywania i funkcjonowania 

dwóch schronisk młodzieżowych. Działalność Sezonowego Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego Nr 1 w Krośnie zostanie przejęta przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe 

Nr 2 w Krośnie, będące jedyną tego typu placówką działającą w Krośnie. 

 

W zamiarze, po dokonaniu likwidacji Sezonowego Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego Nr 1 w Krośnie dokonane zostanie przekształcenie Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego Nr 2 w Krośnie poprzez likwidację numeru porządkowego, wyłączenie ze 

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

Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie, jako Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 

w Krośnie (już bez numeru porządkowego). W ten sposób w mieście Krośnie kontynuowana 

będzie działalność placówki pozwalającej na upowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży 

krajoznawstwa i różnych form turystyki, jako aktywnych form wypoczynku. 
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