Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 118

– 6944 –

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E
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–

Poz. 1403-1404
N A D Z O R C Z E

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – uchwała nr 23/65/2011
z dnia 28 września 2011 r. stwierdzająca nieważność części uchwały
nr X/163/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nysa
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U M O W A
1414

–

Gminy Pawłowiczki i Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego nr 2/2011 z dnia
29 września 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej
nr 1420 O Ucieszków - Radoszowy na odcinku od km 0+000 do 0+680
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UCHWAŁA NR XII/63/2011
RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO
z dnia 29 września 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

2. Członkowie zarządu Powiatu mogą być wybrani również spoza składu Rady w ilości nie
większej niż 2 osoby.
3. Starosta Powiatu i Wicestarosta Powiatu są
zatrudniani na podstawie wyboru.".

§ 1. W Statucie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego, stanowiącym załącznik do uchwały
Nr XV/100/2004 Rady Powiatu z dnia 30 marca
2004r. w sprawie ustalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, zmienionej uchwałą
Nr XXXI/254/2005 z dnia 1 września 2005 r.,
§ 44 otrzymuje brzmienie:
"1. W skład Zarządu Powiatu wchodzi 5 osób
w tym Starosta Powiatu jako jego przewodniczący, Wicestarosta Powiatu oraz 3 członków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu
mgr Piotr Jahn
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UCHWAŁA NR XIV/99/11
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 2 września 2011 r.
w sprawie odpłatności za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania
o charakterze użyteczności publicznej w przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasta Brzegu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.

1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
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717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,
Nr 134, poz. 777) i art. 8 ust. 1 oraz art. 9
ustawy z dnia 05 lipca 2001 r. o cenach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050,
Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, Dz. U. 2003 r.
Nr 137, poz. 1302, Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz.
959, Nr 210, poz. 2135, z 2007 r. Nr 166, poz.
1172, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r.
Nr 118, poz. 989, z 2010 r. Nr 107, poz. 679,
Nr 197, poz. 1309, z 2011 r. Nr 5, poz. 13,
Nr 112, poz. 654) oraz art. 34a ust. 2 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe
(tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 50, poz. 601,
zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, Dz. U.
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112,
Dz. U. z 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Nr 211, poz.
2049, Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160,
poz. 1678, Nr 281, poz. 2780, Dz. U. z 2006 r.
Nr 133, poz. 935, Dz. U. z 2008 r. Nr 219, poz.
1408, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Dz. U.
z 2011 r. Nr 5, poz. 13), Rada Miejska Brzegu
uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ustala się następujące ceny biletów jednorazowych i miesięcznych za usługi przewozowe
w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie
zadania o charakterze użyteczności publicznej
w przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasta Brzegu:
1) bilet normalny jednorazowego przejazdu (N)
- 2,20 zł;
2) bilet ulgowy jednorazowego przejazdu
z ulgą 50 % (U50) - 1,10 zł;
3) bilet miesięczny normalny:
a) imienny o niekontrolowanej ilości przejazdów na wszystkich liniach - 72,00 zł,
b) na okaziciela o niekontrolowanej ilości przejazdów na wszystkich liniach - 90,00 zł;
4) bilet miesięczny ulgowy:
a) imienny o niekontrolowanej ilości przejazdów z ulgą 50% na wszystkich liniach - 36,00 zł,
b) na okaziciela o niekontrolowanej ilości przejazdów z ulgą 50% na wszystkich liniach - 45,00 zł.
2. Ustala się następujące opłaty za przewóz
rzeczy opłata za przewóz bagażu ręcznego, którego suma wymiarów (szerokość+długość+
wysokość) przekracza 170 cm w wysokości ceny
biletu normalnego jednorazowego przejazdu.
3. Nie podlegają opłacie za przewóz:
1) zwierzęta domowe;

Poz. 1404

2) wózki inwalidzkie, z których korzysta osoba
niepełnosprawna;
3) wózki dziecięce, z których korzystają dzieci.
§ 2.1. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się
w następujący sposób:
1) opłata dodatkowa za przejazd bez biletu lub
z biletem nieważnym ustalana jest jako 50 - krotność ceny biletu normalnego jednorazowego przejazdu;
2) opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego
dokumentu poświadczającego uprawnienie do
bezpłatnego albo ulgowego przejazdu ustalana
jest jako 40-krotność ceny biletu normalnego
jednorazowego przejazdu;
3) opłata dodatkowa za niezapłacenie należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy albo naruszenie przepisów o ich przewozie
ustalana jest jako 20-krotność ceny biletu normalnego jednorazowego przejazdu;
4) opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu
z winy podróżnego (konieczność interwencji policji) ustalana jako 150-krotność ceny biletu normalnego jednorazowego przejazdu;
5) opłata manipulacyjna uwzględniająca poniesione koszty za czynności związane ze zwrotem
albo umorzeniem opłaty dodatkowej ustalana jest
jako 3-krotność ceny biletu normalnego jednorazowego przejazdu.
2. W przypadku natychmiastowego uiszczenia
opłaty dodatkowej, o której mowa w pkt 1 do 4,
lub nie później niż w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia
opłaty, wysokość opłaty dodatkowej obniża się
o 25%.
3. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej
podlega zwrotowi, a w przypadku wezwania do
zapłaty – umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio
w przypadku posiadania przez podróżnego ważnego dokumentu przewozu, którego nie miał podczas przejazdu.
§ 3. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych
uprawnione są następujące osoby posiadające
odpowiednie dokumenty:
1) osoby, których uprawnienia takie wynikają
z odrębnych ustaw, w tym w szczególności na
podstawie:
a) posłowie i senatorowie – legitymacji poselskiej i senatorskiej,
b) inwalidzi wojenni i wojskowi – książeczki
inwalidy wojennego (wojskowego),
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c) przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczonym do I grupy inwalidztwa (osoba wskazana w trakcie przejazdu);
2) uczniowie realizujący obowiązek szkolny
w szkołach specjalnych i ich opiekunowie, od
miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem –
legitymacja wydana przez szkołę lub placówkę
opiekuńczą;
3) dzieci w okresie do rozpoczęcia nauki
w szkole podstawowej - dokument stwierdzający
wiek dziecka;
4) osoby które ukończyły 70 rok życia – dokument stwierdzający wiek podróżnego;
5) inwalidzi zaliczani do I grupy inwalidztwa
oraz ich opiekunowie – dokument potwierdzający
inwalidztwo lub stopień niepełnosprawności,
opiekun (osoba wskazana w trakcie przejazdu);
6) niewidomi i ociemniali oraz ich opiekun lub
pies przewodnik – dokument potwierdzający inwalidztwo lub stopień niepełnosprawności oraz
dowód tożsamości i przewodnik (osoba wskazana
w trakcie przejazdu);
7) honorowi dawcy krwi, którzy oddali 15 litrów krwi w przypadku kobiet i 18 litrów krwi
w przypadku mężczyzn - na podstawie legitymacji
honorowego dawcy krwi wraz z potwierdzoną
przez punkt krwiodawstwa adnotacją o ilości
oddanej krwi;
8) pielęgniarki środowiskowe, położne, opiekunki społeczne w czasie wykonywania obowiązków – zaświadczenie potwierdzające wykonywanie świadczeń opiekuńczych wydane przez pracodawcę.
§ 4. Do korzystania z przejazdów z ulgą 50%
uprawnione są następujące osoby posiadające
odpowiednie dokumenty:
1) osoby uprawnione do korzystania z takiej
ulgi na podstawie odrębnych ustaw, w tym
w szczególności na podstawie:
a) kombatanci i inne osoby uprawnione na
podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2002 r. Nr 42 poz. 371 z późn. zm.) - dokument potwierdzający nabycie uprawnień wynikających z ww. ustawy,
b) studenci państwowych i niepaństwowych
szkół wyższych na podstawie art. 188 ust. 1
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164 poz.
1365 z późn. zm.) – ważna legitymacja studencka lub inny odpowiedni dokument wydany przez
właściwy organ,
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c) słuchacze kolegium pracowników służb społecznych oraz kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych na podstawie
art. 9f ust. 2 i art. 77 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) –
legitymacja słuchacza kolegium;
2) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych – ważna legitymacja
szkolna;
3) emeryci i renciści - legitymacja emeryta lub
rencisty, ewentualnie aktualny odcinek emerytury
lub renty i dokument potwierdzający tożsamość;
4) osoby głuchonieme - legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień
niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ;
5) osoby legitymujące się legitymacją "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi", nie wymienione
w § 3 pkt 7.
§ 5. Do korzystania z biletów miesięcznych
ulgowych imiennych i na okaziciela uprawnione
są odpowiednio osoby wymienione w § 4.
§ 6. Uprawnienia do przejazdów ulgowych
oraz bezpłatnych nie stanowią podstawy do
ulgowego lub bezpłatnego przewozu rzeczy.
§ 7. Na przejazd publicznym transportem zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w przewozach pasażerskich na
terenie Gminy Miasta Brzegu ważne są bilety
zakupione i wyemitowane przez przewoźnika
prowadzącego publiczny transport zbiorowy.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym upływa 14 dni od
dnia ogłoszenia.
§ 10. Traci moc uchwały: Nr XXXVIII/330/08
Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 28 listopada 2008
roku w sprawie odpłatności za przewóz osób
środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta
Brzeg.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Brzegu
Mariusz Grochowski

