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Poz. 2621
UCHWAŁA NR LXXX/1455/2014
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 30 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie ustanowienia ulg w opłatach za usługi
przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności
publicznej na terenie Gminy Miasta Rzeszów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) w zw. z art. 50a ust. 1, art. 50b i art. 15 ust. 1 pkt 10) ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011, Nr 5, poz. 13 z późn. zm.)
Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLVI/887/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie
ustanowienia ulg w opłatach za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania
o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Rzeszów (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 30 stycznia
2013 r., poz. 537) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) bezrobotni mieszkańcy Gminy Miasto Rzeszów oraz Gmin, z którymi Gmina Miasto Rzeszów
zawarła porozumienia międzygminne, zameldowani w nich na pobyt stały, zarejestrowani
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie – na podstawie ważnego zaświadczenia, wystawionego
przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, potwierdzającego status bezrobotnego osoby legitymującej
się tym zaświadczeniem. Zaświadczenie, o którym mowa, ważne jest przez okres trzydziestu dni, licząc
od dnia następującego po dniu jego wystawienia i musi być każdorazowo okazywane podczas kontroli
wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnionego.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa
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Uzasadnienie
do uchwały nr LXXX / 1455 / 2014
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 września 2014 r.
zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie ustanowienia ulg w opłatach za usługi
przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności
publicznej
na terenie Gminy Miasta Rzeszów
Niniejszą uchwałą modyfikuje się uprawnienie do bezpłatnych usług przewozowych w publicznym
transporcie zbiorowym środkami miejskiej komunikacji zbiorowej dla bezrobotnych mieszkańców Gminy
Miasto Rzeszów oraz Gmin, z którymi Gmina Miasto Rzeszów zawarła porozumienia międzygminne,
zameldowanychw nich na pobyt stały, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie.
Dokumentem niezbędnym do uzyskania przedmiotowego uprawnienia przez bezrobotnych będzie ważne
zaświadczenie, wystawione przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, potwierdzające status
bezrobotnego osoby legitymującej się tym zaświadczeniem. Zaświadczenie będzie ważne przez okres
30 dni, licząc od dnia następującego po dniu jego wystawienia i każdorazowo będzie musiało być
okazywane podczas kontroli wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnionego.
Wprowadzona modyfikacja ma na celu pomoc w aktywizacji bezrobotnych oraz upowszechnienie
przedmiotowej ulgi.

