UCHWAŁA NR XXXVII/394/2013
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie przewozu osób niepełnosprawnych oraz warunków korzystania i odpłatności za te
usługi
Na podstawie art. 35 a ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171,
poz. 1016, Nr 209, poz. 1243, poz. 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i poz. 1456 oraz
z 2013 r. poz. 73) i uchwały Nr XXII/100/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 sierpnia
2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych do 2015 roku uchwala się co następuje:
§ 1. Ilekroć w dalszych postanowieniach uchwały jest mowa o:
1) usługach - należy przez to rozumieć usługi przewozowe osób niepełnosprawnych oraz ich
opiekunów,
2) opiekunie - należy przez to rozumieć osobę towarzyszącą osobie niepełnosprawnej,
3) Mieście - należy przez to rozumieć Miasto Suwałki,
4) Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Suwałki,
5) MOPS - oznacza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach,
6) Przewoźniku - należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Suwałkach,
7) PFRON - oznacza Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
§ 2. Miasto organizuje komunikację samochodami przystosowanymi do przewozu osób
niepełnosprawnych opartą na usługach Przewoźnika osobom niepełnosprawnym, które nie są
w stanie korzystać z gminnego transportu zbiorowego w celu dojazdu do pracy, na rehabilitację,
w celu leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej, załatwiania spraw urzędowych oraz w celu innych
uzasadnionych potrzeb ułatwiających funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie.
§ 3. 1. Bezpośrednim realizatorem zadania jest Przewoźnik, któremu Miasto powierzyło do
dyspozycji samochody, o których mowa w § 2.
2. Zgłoszenia potrzeb przewozowych są przyjmowane telefonicznie bądź w siedzibie
Przewoźnika w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 15:00.
3. Realizacja usług odbywa się na terenie Miasta w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 15:00
z zastrzeżeniem § 5 ust. 3
4. Usługi będą świadczone pod warunkiem złożenia zamówienia z wyprzedzeniem przynajmniej
jednodniowym, a na wyjazdy o których mowa w § 5 ust. 3 z wyprzedzeniem co najmniej
trzydniowym. Usługi mogą być zrealizowane w dniu przyjęcia zamówienia pod warunkiem
posiadania przez Przewoźnika wolnych samochodów, o których mowa w § 2.
5. Środki finansowe na realizację zadania zapewnia budżet Miasta w oparciu o przedstawioną
przez Przewoźnika i zweryfikowaną przez MOPS kalkulację kosztów.
6. Za merytoryczną i formalną prawidłowość realizacji zadania, w tym wydatkowanie środków
finansowych na jego realizację odpowiedzialny jest MOPS.
§ 4. 1. Oznakowanie samochodów, o których mowa w § 2 składa się z następujących informacji:
1) znak osób niepełnosprawnych,
2) herb Miasta,
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3) znak PFRON,
4) numer telefonu do zgłaszania zamówienia usługi,
2. Inne informacje mogą być umieszczane na pojazdach za zgodą właściciela.
§ 5. 1. Do korzystania z usług uprawnione są osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie
Miasta, w szczególności:
1) uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub
ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego bądź będący słuchaczami szkół
policealnych i wyższych,
2) osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,
3) osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym,
4) osoby z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą poruszanie się publicznymi środkami
transportu,
5) osoby niewidome,
6) opiekunowie lub psy asystujące, osób niepełnosprawnych wymienionych w pkt. 1-5.
2. Do korzystania z usług uprawnione są także osoby zamieszkałe na terenie Miasta, po
ukończeniu 75 roku życia oraz ich opiekunowie.
3. Na polecenie Dyrektora MOPS, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobom
wymienionym w ust. 1 i 2 usługa może być realizowana poza terenem Miasta i poza godzinami
określonymi w § 3 ust. 3.
§ 6. 1. Podstawę
do
z poniższych dokumentów:

korzystania

z usług

stanowi,

w szczególności,

jeden

1) orzeczenie o niepełnosprawności lub legitymacja osoby niepełnosprawnej,
2) zaświadczenie lekarskie wykluczające możliwość poruszania się publicznymi środkami
transportu,
3) odcinek renty,
4) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
5) ważne orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,
6) legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub legitymacja Związku Ociemniałych
Żołnierzy RP.
2. Osoba niepełnosprawna przy pierwszym zgłoszeniu obowiązana jest do okazania dokumentu,
o którym mowa w ust. 1.
§ 7. 1. Osoby, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 - 5 oraz w § 5 ust 2, ponoszą odpłatność, jeżeli
dochód osoby samotnie gospodarującej bądź dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
w następującej wysokości:
1) za pierwsze 5 km - 3,00 zł i 0,60 zł za każdy następny kilometr,
2) postój za każdą rozpoczętą godzinę - 3,50 zł. Nie dotyczy pierwszej godziny postoju w celach
leczniczo - rehabilitacyjnych.
2. Usługobiorcy wnoszą opłatę za wykonaną usługę bezpośrednio u kierowcy.
3. Zwalnia się z ponoszenia odpłatności dzieci i młodzież uczącą się do ukończenia 26 roku
życia i ich opiekunów.
4. Do bezpłatnego korzystania z usługi uprawniony jest jeden opiekun, o którym mowa w §
5 ust. 1 pkt 6 oraz w § 5 ust. 2.
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5. Osoby niepełnosprawne oraz osoby po ukończeniu 75 roku życia, których dochód
nie przekracza kwoty, o której mowa w § 7 ust. 1, zwolnione są z obowiązku uiszczania opłaty za
przewóz, po uprzednim złożeniu u Przewoźnika pisemnego oświadczenia.
6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 składa się według wzoru ustalonego przez MOPS.
7. Przewoźnik obowiązany jest do odprowadzenia na konto Miasta wpływów ze świadczonych
usług raz w miesiącu.
§ 8. 1. W miarę możliwości dopuszcza się korzystanie z usług przez instytucje i organizacje
pozarządowe w celach bezpośrednio związanych z realizacją potrzeb osób niepełnosprawnych.
2. Podmioty wymienione w ust. 1 ponoszą odpłatność po kosztach Przewoźnika.
§ 9. 1. MOPS oraz Przewoźnik
wykonywania i korzystania z usługi.

ustalą

w drodze

porozumienia

szczegółowe

zasady

2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Prezydenta.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach
Andrzej Paweł Chuchnowski
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