
Zarzadzenie nr 8/2011
Wojta Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 7 marca 2011 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania z autobusow szkolnych w przewozach
innych niz dowoz uczniow

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza_dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591 z pozniejszymi zmianami) zarza^dzam co

nastepuje:

§1
1. Autobusy szkolne poza dowozami dzieci moga, bye wykorzystywane na inne cele,
jezeli stuza, one realizacji zadah wtasnych gminy oraz gdy sa, to tzw. przewozy na
potrzeby wtasne.
2. Wynajem autobusu nie moze sluzyc wyjazdom maja^cym charakter turystyczny.
3. Przy wynajmie autobusu w pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczyc potrzeby
gminy.

§2
1. Ustala sie stawk§ za wynajem autobusu marki Autosan w wysokosci 3,50 z\a 1
km, z tym, ze minimalna odp^atnosc za wynajem wynosi 80 zt.
2.Ustala sie odrebna^ stawk^ za wynajem autobusu dla nastepuja.cych podmiotow:
1) dla plac6wek oswiatowych gminy Nowe Ostrowy
- wyjazdy w ramach zaj^c lekcyjnych - bezplatnie
- wyjazdy maĵ ce na celu reprezentowanie szkofy (np. zawody sportowe, udziat w
akademiach, uroczystosciach) - bezplatnie
- wyjazdy majajse charakter edukacyjny, wykraczaja^ce jednak poza bieza^ce zaj^cia
szkolne (np. wycieczki krajoznawcze) wspotfinansowane przez rodzicow- 1,5 zt/km
- wyjazdy maja^ce charakter edukacyjny, finansowane ze srodkow zewnetrznych
(unijnych i krajowych) bez udziaJu finansowego rodzic6w - 3,0 zt/km
2) dla instytucji, organizacji i stowarzyszen z terenu gminy Nowe Ostrowy
- wyjazdy w ramach funkcjonowania Urz^du Gminy, Rady Gminy z udziatem
pracownikow Urz^du, radnych, sottysow i czionkow rad soteckich - bezplatnie
- wyjazdy majape na celu reprezentowanie gminy, w tym rowniez wyjazdy dru£yn
LKS Ostrovia na zawody sportowe - bezptetnie
- wyjazdy majc[ce charakter szkoleniowy, promocyjny oraz integracyjno-kulturalny
oraz stuza_ce promocji gminy -1,5 zt/km
- wyjazdy maja^ce na celu charakter edukacyjny, integracyjny i kulturalny finansowane
ze srodkow zewnetrznych (unijnych i krajowych) - 3,0 zt/km



§3
DIa pracownikow Urzedu Gminy i jednostek organizacyjnych ustala si§ stawk§
wynajmu autobusu w wysokosci -1,5 zl

§4
Decyzjs o wynajmie autobusu podejmuje Wojt lub Sekretarz Gminy na podstawie ztozonego

pisemnego wniosku .

§5

Zarza,dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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