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Dzieci i młodzież dotknięta
inwalidztwem oraz
niepełnosprawne

Opiekun towarzyszący dziecku
niepełnosprawnemu lub
dotkniętemu inwalidztwem

Emeryci i renciści
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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
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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.
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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
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§1.
Podwyższa
się
kryterium
dochodowe
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Przewodniczący Rady
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Poz. 2334, 2335

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Matyba
2335
UCHWAŁA Nr XLIII/220/10 RADY GMINY ŻELAZKÓW
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żelazków
Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236,poz. 2008 z
póżn. zm.), uchwala się co następuje
§1. 1. Ustala się wymagania, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żelazków w brzmieniu
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały
2. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żelazków w brzmieniu
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żelazków.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
(-) Stanisław Gąsior
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/220/10
Rady Gminy Żelazków
z dnia 31 marca 2010 r.

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ŻELAZKÓW
§1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do:
1) złożenia wniosku opracowanego zgodnie z art.
8 ust. 1, 1a, 2 i 2b ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.),
2) określenia rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,
3) udokumentowania gotowości przyjęcia odpadów przez przedsiębiorców, o których mowa w §2
ust. 2,
4) niezwłocznego zgłaszania Wójtowi Gminy Żelazków wszelkich zmian danych określonych w zezwoleniu.
§2. 1. Działalność przedsiębiorcy, będąca przedmiotem wniosku, powinna być prowadzona zgodnie
z Planem gospodarki odpadami dla gminy Żelazków
na lata 2004 – 2007 ze strategią do roku 2011

zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Żelazków Nr
XXIII/128/04 z dnia 15 września.2004 r.
2. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania
odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów
komunalnych w następujący sposób:
posiadać aktualną umowę umożliwiającą przekazywanie odpadów do dalszego przetwarzania
lub unieszkodliwienia przez instalacje, urządzenia i
obiekty wymienione w Gminnym planie gospodarki
odpadami, a w przypadku, gdy instalacje, urządzenia i obiekty wymienione w Gminnym planie gospodarki odpadami, nie zapewniają możliwości odbioru, przetwarzania lub unieszkodliwienia wszystkich
wyselekcjonowanych strumieni odpadów, przedsiębiorca sam powinien posiadać takie możliwości
lub mieć podpisane umowy z zarządzającymi obiektami, instalacjami lub urządzeniami posiadającymi
takie możliwości, wynikającymi z Planu Gospodar-

