ZARZĄDZENIE NR 19/2022
WÓJTA GMINY IŁAWA
z dnia 22 lutego 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w treści załącznika do Zarządzenia Nr 67/2021 Wójta Gminy Iława z dnia
6 października 2021 r. w sprawie przyjęcia, w ramach konkursu grantowego pn. Usługi indywidualnego
transportu door- to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków
mieszkalnych, "Regulaminu świadczenia usług transportowych door - to - door w Gminie Iława".
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
§ 1. W treści załącznika do Zarządzenia Nr 67/2021 Wójta Gminy Iława z dnia 6 października 2021 r.
w sprawie przyjęcia, w ramach konkursu grantowego pn. Usługi indywidualnego transportu door - to - door
oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, "Regulaminu
świadczenia usług transportowych door - to - door w Gminie Iława", wprowadza się poniższe zmiany:
1) po §3 Regulaminu dodaje się § 3a w brzmieniu:
§ 3a. Użytkownikami usługi door - to - door mogą być również w zawiązku z ogłoszeniem na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS - CoV-2 osoby z potrzebą
wsparcia w zakresie mobilności w czasie pandemii COVID-19 w tym w szczególności wyrażające potrzebę
skorzystania z bezpłatnego transportu na szczepienie przeciw COVID-19 (pomoc ta jest adresowana zwłaszcza
dla osób z niepełnosprawnościami i powyżej 70 roku życia).
2) w § 8 ust. 3 uchyla się zapis w brzmieniu:
„naliczanie opłat za przejazd poza powiatem”;
3) w § 14 po wyrazach "pod nr telefonu asystenta„ dodaje się zapis o treści:
„tel. 661 750 655”;
4) w § 15 w ust. 2, dotychczasowy końcowy zapis w brzmieniu: „pod nr telefonu asystenta (również w formie
sms)” zastępuje się poniższą redakcją:
„pod nr telefonu asystenta - tel. 661 750 655, jak również w formie sms”;
5) w § 16 w ust. 3, dotychczasowy końcowy zapis w brzmieniu: „pod nr telefonu asystenta (również w formie
sms)” zastępuje się poniższą redakcją:
„pod nr telefonu asystenta - tel. 661 750 655, jak również w formie sms”.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Iławie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
mgr inż. Krzysztof Harmaciński
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