
UCHWAŁA NR LIII/453/2018 

RADY MIASTA SZCZECINEK 

z dnia 29 stycznia 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/266/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2012 r. 

w sprawie cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej 

Na podstawie art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2136, z późn. zm.), art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXX/266/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie cen za 

usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 

z 2013 r. poz. 168), zmienionej uchwałami Rady Miasta Szczecinek: Nr III/13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 259), Nr IV/26/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. 

Woj. Zachodniopomorskiego poz. 441) i Nr XII/99/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopo-

morskiego poz. 3128) wprowadza się następującą zmianę: 

- § 2 lit. e otrzymuje brzmienie: „e) uczniowie posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-

cjalnego oraz ich opiekunowie, wyłącznie w przejazdach z miejsca zamieszkania do placówki, w której 

dziecko realizuje obowiązek szkolny i z powrotem, a także dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształ-

cenia specjalnego wraz z opiekunem na przejazdy z miejsca zamieszkania do przedszkola i z powrotem.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Katarzyna Dudź 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 1 marca 2018 r.

Poz. 994
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