
UCHWALA NR XXXVI/318/13
RADY MIEJSKIEJ W JEDRZEJOWIE

z dnia 16 maja20l3 r.

w sprawie zmiany uchwaly dotyczqcej oplat za uslugi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie
miasta Jgdrzejowa

Na podstawie art. l8 ust. 2pkt 15, ar1. 40 ust. I oraz arl. 42 Lrstary z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. l59l z p6tn. zm.) w zwiqzku z art. 8 ust. I ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach (Dz. U. 2013. 385), Rada Miejska w JEdrzejowie uchwala, co nastQpuje:

$ l. W Uchwale Nr XXIY/175/08 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 24.04.2008r. w sprawie oplat za ustugi
przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta JEdrzejowa zmienionej Uchwal4 Nr XIII/127/1 I Rady
Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia l grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwaly dogcz4cej oplat za uslugi
przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta Jpdrzejowa zal4cznik Nr I otrzymuje brzmienie jak
zalqcznik do niniejszej uchwaly.

$ 2, Wykonanie uchwaly powierza sip Bumistrzowi Miasta Jgdrzejowa.

$ 3. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku UrzEdowym Wojew6dztwa Swigtokrzyskiego.

. $ 4, Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UrzEdowym Wojew6dzwa
Swigtokrzyskiego.

Przewodniczqcy Rady
Miejskiej w Jqdrzejowie

mgr Pawel B kiewicz
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Zal4cmik Nr I do Uchwaty Nr XXXVV3l8/13

Rady Miejskiej w JEdrzejowie

z dnta 16 maja 2013 r .

Oplaty za uslugi przewozowe w lokalnym transporcie zbioro*Tm na terenie miasta Jedrzejowa

Rodzaj biletu Cena biletu normalnego Cena biletu ulgowego

Bilet jednorazowy 2,20 zl 1 ,10  z l

Bilet miesigczny na jedn4linig 62,00 zl 31,00 zl

Bilet miesigczny na wszystkie linre 124,00 zl 62,00 zl
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U z a s a d n i e n i e
Dotychczasowe op+aty za uslugi przewozowe w lokalnym transporcie zbiorowym zostaly ustalone 24 kwietnia

Proponowane w projekcie uchwaly stawki bylyby wyzsze o okolo 30o%.

Ceny bilet6w w komunikacji miejskiej nie byly podnoszone przez okres 5 lat, pomifro kilkukrotnego wzrostu
cen paliwa oraz koszt6w obci4Zaj4cych dzialalno5i przedsigbiorstw.

Realizuj4c wym6g ustawowy, wynikajqcy z art. l9 ust. 2 ustawy zdnia 23 maja l99lr. o zwiqzkach
zawodowych lDz. U. z200lr. Nr 79, poz. 854/ zasiggnipto opinii dw6ch zwiqzk6w zawodowych dzialaj4cych
na terenie naszego regionu.

Przewodnicz4cy Delegatury NSZZ ,,SOLTDARNOSC" w Jqdrzejowie wyrazil negafywn4 opiniE w kwestii
podwyzki oplat za przejazd komunikacj 4 miej sk4.

Natomiast Przewodnicz4cy Rady Powiatu OPZZ Woiew6ddwa Swiqtokrzyskiego nie wyrazil opinii
w wyznaczonym terminie.

2008r. Uchwala Nr XXIV/175108 Rady Mieiskiei w Jgdrzeiowie w wysokosci:

Rodzaj biletu Cena biletu normalnego Cena biletu ulgowego

Bilet jednorazowy 1 ,70 zl 0,85 zl

Bilet miesigczny na jednq liniQ 48,00 zl 24,00 zI

Bilet miesigczny na wszystkie linie 96,00 zl 48,00 zl

ycla zmtan oplat za na terenie miasta Jedrzeiowa:

Rodzaj biletu Cena biletu normalnego Cena biletu ulgowego

Bilet jednorazowy 2,20 zt I , 10  z t

Bilet miesigczny na jedn4 linig 62,00 zl 31 ,00  z1

Bilet miesiEczny na wszystkie linte 124,00 zt 62,00 zl
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