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Poz. 2333

2333
UCHWAŁA Nr LVIII/547/2010 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
Na podstawie art. 8 ust. l ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (tj. Dz.U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) Rada Miejska w Jarocinie,
uchwala co następuje:
z dnia 30 marca 2010 r.
§1.
1.
Ustala się zwolnienia i ulgi w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej świadczone przez Jarocińskie
sprawie
zwolnień
i ulg w opłatach
za przejazdy
środkami komunikacji miejskiej
Linie Autobusowe
Spółka ustalenia
z o.o. w brzmieniu
określonym
w załączniku
do uchwały.
2.
Ulgi w opłatach za usługi przewozowe transportu zbiorowego w zakresie biletów miesięcznych, miesięcznych
jednostronnych oraz dwutygodniowych dotyczą mieszkańców gminy Jarocin.
sprawie ustalenia zwolnień i ulg w opłatach za przeNa
podstawie
art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca
§2.
Tracą
moc uchwały:
jazdy
środkami
komunikacji
miejskiej,
2001
r.
o
cenach
(tj.
Dz.U.
Nr
97,
poz.
1050
ze
Nr XLIX/495/2002 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 22 lutego
2002
r. w sprawie
ustalenia zwolnień
i ulg w opłatach za
Nr
XXXV/597/2005
Rady
Miejskiej w Jarocinie
zm.)
Rada
Miejska
w
Jarocinie,
uchwala
co
następrzejazdy środkami komunikacji miejskiej,
z dnia
grudnia 2005
r. zmieniająca
uchwałę
w i
puje:
Nr XIV/223/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 grudnia
200328
r. zmieniająca
uchwałę
w sprawie ustalenia
zwolnień
sprawie
ustalenia
zwolnień
i
ulg
w
opłatach
za
przeulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej,
jazdy 2005
środkami
komunikacji
miejskiej,
§1.
1. Ustala się zwolnienia
i ulgi
w opłatach
Nr XXXV/597/2005
Rady Miejskiej
w Jarocinie
z dniaza28 grudnia
r. zmieniająca
uchwałę
w sprawie ustalenia zwolnień
- Nr LIII/492/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z
środkami
miejskiejmiejskiej,
świadczoi ulg wprzejazdy
opłatach za
przejazdykomunikacji
środkami komunikacji
dnia
04r. grudnia
2009
r. zmieniająca
uchwałę
w i
ne Nr
przez
Jarocińskie
Linie
Autobusowe
Spółka
z o.o.
LIII/492/2009
Rady
Miejskiej
w Jarocinie
z dnia
04 grudnia
2009
zmieniająca
uchwałę
w sprawie ustalenia
zwolnień
sprawie ustalenia zwolnień i ulg w opłatach za przebrzmieniu
określonym
w załączniku
uchwały.
ulg w w
opłatach
za przejazdy
środkami
komunikacjido
miejskiej.
§3.
Wykonanie
uchwały powierza
się przewozowe
Burmistrzowi Jarocina.
jazdy środkami komunikacji miejskiej.
2.
Ulgi w opłatach
za usługi
trans§4. portu
Uchwała
wchodziw
w zakresie
życie po upływie
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
zbiorowego
biletów14miesięcznych,
Wielkopolskiego.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzomiesięcznych jednostronnych oraz dwutygodniowi Jarocina.
wych dotyczą mieszkańców gminy Jarocin.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
§2. Tracą moc uchwały:
(-) Jarosław
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo- Nr Łukasiewicz
XLIX/495/2002 Rady Miejskiej w Jarocinie z
jewództwa Wielkopolskiego.
dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komuPrzewodniczący
nikacji miejskiej,
Rady Miejskiej
- Nr XIV/223/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie
(-) Jarosław Łukasiewicz
z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w
Załącznik
do uchwały Nr LVIII/547/2010
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 30 marca 2010 r.
TABELA ZWOLNIEŃ I ULG W OPŁATACH ZA PRZEJAZDY ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Dokument uprawniający do
ulgi
Dzieci do lat 4
Oświadczenie rodziców lub
opiekunów
Umundurowani funkcjonariusze Legitymacja służbowa
Policji/Żandarmerii, Straży
Miejskiej
Uprawnienia

Osoby niewidome lub
ociemniałe

Osoby niezdolne do
samodzielnej egzystencji

Przewodnicy lub opiekunowie
towarzyszący osobie
ociemniałej albo osobie
niezdolnej do samodzielnej
egzystencji

Orzeczenie o inwalidztwie,
lub wypis z treści orzeczenia,
lub legitymacja Polskiego
Związku Niewidomych
Orzeczenie o inwalidztwie lub
orzeczenie o
niepełnosprawności w stopniu
znacznym
Orzeczenie lub wypis z treści
orzeczenia o inwalidztwie, lub
legitymacja PZN osoby, którą
się opiekują

Ulgi
przysługujące
100%

78%

Uwagi
Na kolanach osoby
dorosłej
Tylko w czasie
wykonywania
czynności
służbowych

100%

100%

78%

Dotyczy wszystkich
biletów wyłączenie
w czasie pełnienia
obowiązków
opiekuńczych
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Dzieci i młodzież dotknięta
inwalidztwem oraz
niepełnosprawne

Opiekun towarzyszący dziecku
niepełnosprawnemu lub
dotkniętemu inwalidztwem

Emeryci i renciści

– 13498 –

Orzeczenie lub wypis z treści
orzeczenia o inwalidztwie, lub
leg. dokumentująca
niepełnosprawność
wystawiona przez
uprawniony organ

Orzeczenie o inwalidztwie lub
niepełnosprawności osoby,
którą się opiekuje

Legitymacja emeryta lub
rencisty
Współmałżonkowie emerytów i Legitymacja wydana przez
rencistów, na których pobiera
JLA
się dodatek rodzinny
Dzieci od lat 4 do rozpoczęcia
Oświadczeni rodziców lub
nauki w szkole podstawowej
opiekunów
Dzieci i młodzież ucząca się do Legitymacja szkolna
ukończenia 24 roku życia
Dzieci i młodzież ucząca się do Legitymacja szkolna
ukończenia 24 roku życia
Osoby, które ukończyły 70 rok Dowód osobisty
życia
Nauczyciel, nauczyciel
Zaświadczenie wydane przez
akademicki
szkołę, uczelnię

Poz. 2333, 2334

78%

78%

37%
37%
37%
37%
49%

Dotyczy wszystkich
biletów wyłącznie
na przejazdy z
miejsca
zamieszkania do
placówki
oświatowej dla
umożliwienia
spełnienia
obowiązku nauki
oraz poradni i
ośrodków służby
zdrowia itp.
Dotyczy wszystkich
biletów wyłącznie
w czasie pełnienia
obowiązków
opiekuńczych
Dotyczy wszystkich
biletów
Dotyczy wszystkich
biletów
Dotyczy wszystkich
biletów
Dotyczy biletów
jednorazowych
Dotyczy biletów
miesięcznych

100%
37%

Dotyczy biletów
miesięcznych

2334
2334
UCHWAŁA Nr XXXVI/276/2010 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW
UCHWAŁA Nr XXXVI/276/2010 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznawania
z dnia 31 marca
2010 r. pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do 7
roku życia i uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w
zakresiewdożywiania”
sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w zakresie
dożywiania dzieciom do 7 roku życia i uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, w ramach
Na podstawie art. 18 ust.realizacji
2 pkt 15 ustawy
z dniawieloletniego
8 marca 1990 r.
ustawy opaństwa
samorządzie
gminnymdożywiania”
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
programu
„Pomoc
w zakresie
ze zm.), art. 17 ust. 1, pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) oraz art.
3 pkt 1 lit.
i b i art. 5 ust.
2 ustawy
2915
grudnia
2005z r.dnia
o ustanowieniu
wieloletniego
„Pomoc
państwa
w zakresie
Naapodstawie
art.
18 ust.z dnia
2 pkt
ustawy
ciom doprogramu
7 roku życia
i uczniom
do czasu
ukończenia
dożywiania”
(Dz.U.
Nr 267
poz. 2259
zm.) Rada Gminy
i Miasta Raszków
uchwala, co następuje:
8 marca
1990
r. ustawy
o ze
samorządzie
gminnym
szkoły ponadgimnazjalnej
w zakresie dożywiania do
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.
wysokości 200% kryterium dochodowego, o któ§1. 17Podwyższa
się kryterium
dochodowe
uprawniające
do przyznania
nieodpłatnej
pomocy
doi 72roku
życia zi uczniom
ust. 1, pkt
14 ustawy
z dnia 12
marca 2004
rym mowa
w art.
8 ust.dzieciom
1, pkt 1
ustawy
dnia
do czasu
ponadgimnazjalnej
w zakresie
domarca
wysokości
200%
r. oukończenia
pomocy szkoły
społecznej
(Dz.U. z 2009
r. Nrdożywiania
175
12
2004
r. okryterium
pomocydochodowego,
społecznej. o którym mowa
w art. poz.
8 ust.1362
1, pkt 1zei 2zm.)
ustawy
z dnia
pomocy
oraz
art.123 marca
pkt 12004
lit. ar. oi b
i art. społecznej.
§2. 5 ust.
Pomoc
przyznawana
osobom,
o
których
mowa
w
§1,
których dochody
przekraczają
150% kryterium
2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o usta§2. Pomoc
przyznawana
osobom,dochodowego
o których mowa
określonego
w
art.
8
ust.
1,
pkt
1
i
2
ustawy
z
dnia
12
marca
2004
r.
o
pomocy
społecznej
jest
finansowana
ze środków
własnych
nowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa
w §1, których dochody przekraczają
150%
krytegminy przeznaczonych na realizację Programu.
w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267 poz. 2259
rium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1, pkt
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.
ze zm.) Rada Gminy i Miasta Raszków uchwala, co
1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
§3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
następuje:
społecznej jest finansowana ze środków własnych
Wielkopolskiego.
gminy przeznaczonych na realizację Programu.
§1.
Podwyższa
się
kryterium
dochodowe
uprawWykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Przewodniczący Rady
niające do przyznania nieodpłatnej pomocy dzieGminy i Miasta Raszków.

40

