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UCHWAŁA NR XII/195/19
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej
Miasta Białegostoku
Na podstawie art. 12 pkt 1 i 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712) oraz § 78 ust. 2 pkt 2 i ust. 5 i § 79 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowowychowawczych, 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) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej, prowadzonych przez Miasto
Białystok, w wysokości określonej w załącznikach do niniejszej uchwały:
1) załącznik Nr 1 - cennik opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Białymstoku,
ul. Al. Piłsudskiego 7B;
2) załącznik Nr 2 - cennik opłat za korzystanie z basenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28;
3) załącznik Nr 3 - cennik opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Białymstoku, ul. Dobra 3.
§ 2. Traci moc uchwała Nr VII/97/19 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej Miasta Białegostoku (Dz. Urz.
Woj. Podl. z 2019 r. poz. 1391).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r., za wyjątkiem ust. 5 w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały, który obowiązuje od dnia wejścia uchwały w życie.
Przewodniczący Rady
Łukasz Prokorym
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/195/19
Rady Miasta Białystok
z dnia 18 czerwca 2019 r.
Cennik opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Białymstoku
1. Ustala się opłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Białymstoku:
1) za nocleg dla młodzieży szkolnej i akademickiej do 26 lat oraz dla nauczycieli, opiekunów i pracowników
oświaty:
a) opłata standardowa za 1 dobę - 20 zł,
b) opłata za każdą kolejną dobę - 15 zł;
2) za nocleg dla pozostałych turystów:
a) opłata standardowa za 1 dobę - 30 zł,
b) opłata za każdą kolejną dobę - 25 zł;
3) opłata za dziecko do lat 7 za dobę - 1zł.
2. Ustala się następujące zniżki od stawki podstawowej określonej w ust. 1:
1) w wysokości 10% ceny - posiadaczom legitymacji Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych,
EURO 26, IYHF, ISIC, ITIC oraz Karty Planeta Młodych,
2) w wysokości 50% ceny:
a) dzieciom i opiekunom z domów dziecka oraz zakładów opiekuńczo - wychowawczych,
b) posiadaczom „Złotej Odznaki PTSM",
c) osobom śpiącym na dostawkach.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/195/19
Rady Miasta Białystok
z dnia 18 czerwca 2019 r.
Cennik opłat za korzystanie z basenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Białymstoku
1. Ustala się opłaty za korzystanie z basenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Białymstoku:
1) za naukę pływania dla dzieci i młodzieży w zorganizowanych grupach szkolnych poza zajęciami
dydaktyczno-wychowawczymi realizowanymi w szkole:
a) duży basen - 120 zł za semestr (6 zł za 1 wejście w tygodniu x 45 minut),
b) brodzik - 100 zł za semestr (5 zł za 1 wejście w tygodniu x 30 minut);
2) za naukę i doskonalenie pływania dzieci i młodzieży pozaszkolnej:
a) duży basen:
- 180 zł za semestr (9 zł za 1 wejście w tygodniu x 45 minut),
- 240 zł za semestr (12 zł za 2 wejścia w tygodniu x 45 minut),
b) brodzik:
- dzieci 4-5, 6 lat poziom początkujący - 140 zł za semestr (7 zł za 1 wejście w tygodniu x 30 minut),
- dzieci 6-7 lat poziom zaawansowany - 120 zł za semestr (6 zł za 1 wejście w tygodniu x 45 minut);
3) za usługi abonamentowe:
a) abonament indywidualny na duży basen:
- miesięczny i dwumiesięczny - 14 zł za 1 wejście 45 minutowe x liczba wejść,
- kwartalny i dłuższy - 12 zł za 1 wejście 45 minutowe x liczba wejść,
- aqua aerobic – 18 zł za 1 wejście 45 minutowe x liczba wejść,
b) podmioty korzystające z usług basenu na podstawie zawartych umów - wynajęcie całego basenu:
- 440 zł za 1 wejście grupy 40 osobowej (45 minut),
c) podmioty korzystające z usług basenu na podstawie zawartych umów - abonamenty na duży basen:
- grupa do 40 osób - 12 zł za 1 wejście 45 minutowe x liczba wejść zgodnie z umową,
- grupa 40 osób i więcej - 11 zł za 1 wejście 45 minutowe x liczba wejść zgodnie z umową;
4) hydromasaż - 30 zł za 15 minut.
2. Prawo do nieodpłatnego korzystania z dużego basenu przysługuje:
1) uczniom klas III szkół podstawowych Miasta Białegostoku - nauka pływania w ramach realizowanego
programu dydaktyczno-wychowawczego;
2) uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku korzystającym
z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego pod opieką nauczyciela.
3. Osoby korzystające z płatnych usług świadczonych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
w Białymstoku określonych w ust. 1 pkt 3, mają prawo do nieodpłatnego korzystania z sauny i groty solnej
30 minut przed rozpoczęciem pływania.
4. Ustala się ulgę w wysokości 50% od opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2, dzieciom i młodzieży
z rodzin wielodzietnych uczestniczących w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny”.
5. Ustala się ulgę w wysokości 50% od opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 seniorom uczestniczącym
w programie "Karta Aktywnego Seniora".
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6. Przyznanie ulgi, o której mowa w ust. 4 i 5 następuje po przedłożeniu, przed dokonaniem opłaty,
dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programach
i pozytywnej weryfikacji uczestnictwa w Programach.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/195/19
Rady Miasta Białystok
z dnia 18 czerwca 2019 r.
Cennik opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Białymstoku
1. Ustala się miesięczną opłatę za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Białymstoku dla uczniów klas VII
i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, w tym uczniów wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych,
w wieku do 24. roku życia, w wysokości 49% kosztu utrzymania miejsca (do kosztu nie wlicza się
wynagrodzeń pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń), wyliczonego na podstawie poprzedniego roku
budżetowego.
2. Jeżeli osoba korzystająca z zakwaterowania, wskazana w ust. 1 z uzasadnionych powodów nie mogła
przebywać w placówce, opłaty za bursę należne są w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu
tej osoby.
3. Prawo do korzystania z ulg w odpłatności mają rodzice lub opiekunowie prawni ucznia zamieszkującego
w Bursie, w wysokości:
1) 30% opłaty, o której mowa w ust. 1 - gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości kwoty
określonej w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.);
2) 50% opłaty, o której mowa w ust. 1 - gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 63% kwoty
określonej w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
3) 50% opłaty, o której mowa w ust. 1 - gdy z zakwaterowania korzysta uczeń wymagający stosowania
specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).
4. Uczniowie wymienieni w ust. 1, mają prawo do okresowego, całkowitego lub częściowego zwolnienia
z opłat w przypadku zaistnienia w ich rodzinie następujących zdarzeń losowych:
1) śmierć jednego lub dwojga rodziców lub opiekunów prawnych;
2) powódź, pożar lub huragan powodujące straty w mieniu należącym do rodziny ucznia;
3) całkowita utrata źródeł dochodów.
5. Rodzice lub opiekunowie prawni, korzystający z ulg, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 zobowiązani są
złożyć deklarację o dochodach, za miesiąc poprzedzający miesiąc składania deklaracji, trzy razy do roku:
do 10 września, do 10 grudnia i do 10 marca. Niezłożenie deklaracji w terminie uniemożliwia korzystanie
z ulg, o których mowa w ust. 3.
6. Rodzice lub opiekunowie prawni, korzystający z ulgi o której mowa w ust. 3 pkt 3 zobowiązani są do
przedłożenia dyrektorowi Bursy aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (kopia dokumentu wydanego przez poradnię psychologicznopedagogiczną, potwierdzona za zgodność z oryginałem).
7. Ulga, o której mowa w ust. 3 pkt 3 przysługuje począwszy od początku miesiąca następującego
po miesiącu, w którym rodzic lub opiekun prawny przedłożył dyrektorowi Bursy orzeczenie, o których mowa
w ust. 6.
8. Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów, korzystający z ulg, o których mowa w ust. 4 zobowiązani są
złożyć deklaracje o dochodach w momencie poprawy sytuacji materialnej ucznia.
9. Wstrzymanie lub cofnięcie ulg następuje w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę ich
przyznania.
10. Ustala się miesięczne opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Białymstoku:
1) uczniów szkół policealnych - w wysokości 120% kosztu utrzymania miejsca (do kosztu tego nie wlicza się
wynagrodzeń pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń), wyliczonego na podstawie poprzedniego
roku budżetowego;
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2) studentów - w wysokości 140% kosztu utrzymania miejsca (do kosztu tego nie wlicza się wynagrodzeń
pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń), wyliczonego na podstawie poprzedniego roku
budżetowego.
11. Ustala się wysokość opłaty za krótkotrwałe wynajęcie miejsca noclegowego - 30 zł/doba brutto.
12. Ustala się wysokość opłaty za jedną osobę przy zakwaterowaniu większych grup (np. sportowcy,
wycieczki, grupy kursowe) - 30 zł/doba brutto.
13. Ustala się terminy wnoszenia opłat:
1) opłaty, o których mowa w ust. 1 i 10 winny być wnoszone do ostatniego dnia miesiąca, za który opłata jest
wnoszona;
2) opłaty, o których mowa w ust. 11 winny być wnoszone najpóźniej w dniu wykwaterowania;
3) opłaty, o których mowa w ust. 12 winny być wnoszone w terminie ustalonym w umowie zakwaterowania.
14. Opłaty, o których mowa w ust. 1, 10, 11 i 12 winny być wnoszone do kasy w siedzibie Bursy lub na
rachunek bankowy Bursy.

