UCHWAŁA NR VI/23/2011
RADY POWIATU W OSTROŁĘCE
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z przewozów samochodem typu mikrobus oraz
opłat za przewóz
Na podstawie art. 12 pkt 1 i 7, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.1) )
i art. 35a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.2) ) – uchwala
się, co następuje:
§ 1. Ustala się określony w załączniku do niniejszej uchwały regulamin korzystania z przewozów
samochodem typu mikrobus oraz opłat za przewóz.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/119/2004 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 29 października
2004 roku w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób niepełnosprawnych oraz opłat za przewóz
przystosowanym do tego celu samochodem typu mikrobus na terenie Powiatu Ostrołęckiego (Dz. Urz.
Woj. Maz. Nr 287, poz. 7815, zmiana Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 129, poz. 4494).
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)

Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz
z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

2)

Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, Nr 226,
poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1726.
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REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZEWOZÓW SAMOCHODEM TYPU MIKROBUS
BĘDĄCYM W UŻYTKOWANIU POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W OSTROŁĘCE
§ 1. Regulamin wykorzystania do przejazdów samochodu typu mikrobus określa zasadę organizacji
i funkcjonowania przewozów.
§ 2. Samochód typu mikrobus przeznaczony jest do:
1) przewozów służbowych pracowników jednostek samorządu powiatowego,
2) indywidualnych przewozów osób niepełnosprawnych,
3) niezbędnych przewozów osób uczestników/pracowników Projektu Systemowego „Lepszy Start”
PO KL współfinansowanego ze środków EFS.;
§ 3.
1) Przewozy, o których mowa w § 2 pkt 1 świadczone są w ramach planu środków ustalonych przez
Powiat Ostrołęcki na dany rok.
2) Przewozy, o których mowa w § 2 pkt 2 są odpłatne. Odpłatność regulowana jest bezpośrednio
u kierowcy po zakończeniu przewozu.
3) Przewozy, o których mowa w § 2 pkt 3 są odpłatne. Odpłatność regulowana jest ze środków
realizowanego projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
§ 4.
1) Koszty z tytułu usług przewozowych ustalane są na podstawie wydatków utrzymania samochodu
w poprzednim roku.
2) Cena za 1 km przejazdu wynosi 2,50 zł. (słownie: dwa złote 50/100).
3) Przewozy będą świadczone w dni powszednie tygodnia (tj. poniedziałek-piątek) w godzinach od
8:00 do 16:00.
4) W przypadku przewozu na większe odległości, godziny korzystania z przewozu mogą zostać
wydłużone.
/5
Podpisany.
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6) Zgłoszenia na świadczenie przewozów, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3 przyjmowane są, z co
najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w sekretariacie,
tel. 29 764 62 33.
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6) Zgłoszenia na świadczenie przewozów, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3 przyjmowane są, z co
najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w sekretariacie,
tel. 29 764 62 33.
7) Zgłoszenia na świadczenie przewozów, o których mowa w § 2 pkt 1 przyjmowane są w ostatnim
tygodniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym planowany jest wyjazd.
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8) W przypadku indywidualnych przewozów osób niepełnosprawnych dokumentem
poświadczającym uprawnienie do korzystania z usługi przewozowej jest aktualne orzeczenie
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz dowód tożsamości.
§ 5.
1) Ceną za przewóz, o którym mowa w § 2 pkt 2 i 3 jest wartość przejechanych kilometrów, tj.
odległość z parkingu (Ostrołęka, ul. Szpitalna 2) do wskazanego miejsca przez zamawiającego,
dojazd do wskazanego miejsca i z powrotem.
2) Odległość przejazdu liczona jest w/g licznika pojazdu.
3) Przewóz wykonywany jest po najbliższej trasie.
4) W przypadku rezygnacji z usługi po zgłoszeniu się kierowcy na miejsce podstawienia, osoba
zamawiająca ponosi opłatę za dojazd z Ostrołęki i z powrotem.
§ 6. Do obowiązków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce należy w szczególności:
1) utrzymywanie gotowości przewozowej,
2) przyjmowanie zamówień przewozu i prowadzenie rejestru wykonywanych przewozów,
3) dokonywanie przewozów zgodnie z zapotrzebowaniem,
4) sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowym przebiegiem przewozów w tym przyjmowanie
i załatwianie skarg i wniosków z tego zakresu.
§ 7. Oprócz obowiązków i uprawnień wynikających z zakresu czynności pracownika zatrudnionego
na stanowisku kierowcy, jest on obowiązany w szczególności do:
1) pobierania opłat za indywidualny przewóz osoby niepełnosprawnej w/g ustalonego cennika oraz
wydawanie potwierdzeń wnoszonych opłat za przejazd,
2) niezwłocznego przekazania pobranej opłaty do kasy Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, która
stanowi dochód powiatu,
3) udzielania pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu pasażera z pojazdu o ile będzie zachodzić taka
potrzeba.
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§ 8. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.
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