
Zarzqdzenie nr 40/2012
Wojta Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 21.08.2012 r.
w sprawie zasad korzystania z autobusow szkolnych w przewozach

innych niz dowoz uczniow

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1900 r. o samorz^dzie gminnym ( Dz.
U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z pozn. zm. ) zarzqdzam co naste_puje:

§ 1.1. Autobusy szkolne poza dowozami dzieci moga^ bye wykorzystywane na inne cele, jezeli
stuz3 one do realizacji zadah wtasnych gminy oraz gdy 53 to tzw. przewozy na potrzeby
wtasne.
2. UdostQpnienie autobusu nie moze stuzyc wyjazdom maja_cym charakterturystyczny.
3. Przy udost^pnieniu autobusu w pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczyc potrzeby gminy.
§2.1. Ustala sie, stawke^ za udost^pnienie autobusow szkolnych w wysokosci 4,00 zt za 1 km, z
tym, ze minimalna odptatnosc wynosi:

1) w dni robocze 100 zt;
2) w dni wolne od pracy 140 zt.

2. Ustala si§ odr^bnq stawke^ za udostQpnienie autobusu dla nastQpujqcych podmiotow:
1) dla placowek oswiatowych Gminy Nowe Ostrowy

a) wyjazdy w ramach zaj^c lekcyjnych - bezptatnie;
b) wyjazdy maj^ce na celu reprezentowanie szkoty ( np. zawody sportowe, udziat

w akademiach, uroczystosciach) - bezptatnie;
c)wyjazdy maj^ce charakter edukacyjny, wykraczajqce jednak poza biezqce zaj^cia szkolne

(np. wycieczki krajoznawcze) wspotfinansowane przez rodzicow - 2,0 zt/ km;
d) wyjazdy majqce charakter edukacyjny, finansowane ze srodkow zewn^trznych

(unijnych i krajowych) bez udziatu rodzicow - 3,50 zt/km.
2) dla instytucji, organizacji i stowarzyszeri z terenu Gminy Nowe Ostrowy:

a) wyjazdu w ramach funkcjonowania Urze^du Gminy, Rady Gminy z udziatem
pracownikow urz^du, radnych, sottysow i cztonkow rad soteckich - bezptatnie;

b) wyjazdy majgce na celu reprezentowanie gminy, w tym rowniez wyjazdy druzyn
LKS Ostrovia Ostrowy na zawody sportowe - bezptatnie;

c) wyjazdy majqce charakter szkoleniowy, promocyjny oraz integralno kulturalny oraz
stuz$ce promocji gminy - 2,0 zt/ km;

d) wyjazdy maja_ce na celu charakter edukacyjny, integracyjny i kulturalny finansowane
ze srodkow zewnejrznych (unijnych i krajowych) - 3,50 zt/km;

§3 Dla pracownikow Urze_du Gminy i jednostek organizacyjnych ustala sie_ ustala SJQ stawke,
udoste_pnienia autobusu w wysokosci - 2,0 zt/km.

§4 Decyzje. o udost^pnieniu autobusu podejmuje Wojt lub Sekretarz Gminy na podstawie
pisemnego wniosku.



§5 Do kosztow udoste_pnienia autobusu dolicza sie_ kwote. obejmujqcq przejazdy przez ptatne
odcinki drog obje^tych systemem elektronicznego poboru optat viaTOLL

§6 Traci mocZarza^dzenie nr 8/2012 Wojta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31 stycznia 2012 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania z autobusow szkolnych w przewozach innych niz
dowoz uczniow.

§7 Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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