UCHWAŁA NR ...................................
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia ............................................
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad systemu taryfowego, uprawnień do
ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen za usługi przewozowe
środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 , art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,
poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r.
Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach ( Dz. U. Nr 97, poz.1050, z 2002 r. Nr 144, poz.1204, z 2003 r. Nr 137,
poz.1302, z 2004 r. Nr 96, poz.959 i Nr 210, poz.2135 oraz z 2007r. Nr 166, poz.
1172) oraz art. 34a ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe
(Dz. U z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z 2001 r. Nr 125, poz.1371, z 2002 r. Nr 113,
poz.984 i Nr 130, poz.1112, z 2003 r. Nr 149, poz.1452 i Nr 211 poz.2049, z 2004r.
Nr 97, poz.962, Nr 160, poz.1678 i Nr 281, poz.2780 oraz z 2006r. Nr 133, poz.935)
na wniosek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski - Rada Miasta
uchwala, co następuje:

§1. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/560/2006 Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 4 kwietnia 2006r. w sprawie zasad systemu taryfowego,
uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen za usługi przewozowe
środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Dz.
Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2006r. Nr 204, poz. 2280 i Nr 298, poz.
3444 oraz z 2008r. Nr 20 poz. 309) otrzymuje brzmienie jak w załączniku do
niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały
Świętokrzyskiego.
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§3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

2.Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w prasie lokalnej oraz
zostanie rozplakatowana w autobusach komunikacji miejskiej i punktach
sprzedaŜy biletów.
§4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z początkiem miesiąca kalendarzowego,
następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Projektodawca:

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Przedstawiający
w imieniu projektodawcy: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

UZASADNIENIE

PrzedłoŜony przez MPK SP. z o.o. projekt uchwały dotyczy zmian w systemie taryfowym
polegających na:
•

podwyŜszeniu cen biletu jednorazowego normalnego z 1,90zł do 2,00zł,

•

podwyŜszeniu cen biletu ulgowego samorządowego z 1,30zł do 1,40zł,

•

podwyŜszeniu ceny biletu jednorazowego specjalnego sprzedawanego przez kierowcę
z kasy fiskalnej w granicach administracyjnych miasta z 2,10zł do 2,20zł,

•

podwyŜszeniu ceny biletu socjalnego przysługującego honorowym krwiodawcom krwi
z 0,50 zł do 0,60 zł,

•

podwyŜszenie opłat dodatkowych opierających się na krotności ceny biletu
jednorazowego,

•

zamieszczeniu zapisu w brzmieniu „Zarząd MPK SP. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
ma prawo wprowadzać ceny biletów promocyjnych sprzedawanych przez kierowców
autobusów w określonych dniach lub godzinach”.

Propozycja podwyŜszenia cen biletów motywowana jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacji realizacją programu naprawczego oraz wzrostem cen paliw i części
eksploatacyjnych. Mając na uwadze powyŜsze proponuje się rozwaŜenie kwestii uchwalenia
przedmiotowej uchwały.

