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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznaje się, że petycja Pani……………………, wniesiona w dniu 7 maja 2021 r., nie zasługuje
na uwzględnienie, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta do zawiadomienia wnoszącej petycję
o sposobie jej załatwienia.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach
ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy
ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu
Miasta
Zduńska
Wola.
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Załącznik do uchwały nr .....
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia....................2021 r.
Uzasadnienie
W dniu 7 maja 2021 r. wpłynęła do Urzędu Miasta Zduńska Wola petycja, złożona przez
………………………w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Zduńska Wola uchwały w sprawie
przyznania
ulgi
na przejazdy komunikacją miejską osobom z niepełnosprawnością.
Na podstawie § 60 ust. 2 Statutu Miasta Zduńska Wola Przewodniczący Rady Miasta przekazał
petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej rozpatrzenia.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 10 czerwca br. dokonała analizy treści
złożonej petycji i zaproponowała swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie.
Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miasta Zduńska Wola
postanawia uznać wniesioną petycję za bezpodstawną.
Wnosząca petycję wystąpiła o podjęcie przez Radę Miasta Zduńska Wola uchwały w sprawie
przyznania ulgi na przejazdy komunikacją miejską w Zduńskiej Woli osobom zaliczonym do lekkiego
stopnia niepełnosprawności na podstawie obowiązujących powszechnie przepisów. Komunikacja
miejska organizowana przez Miasto Zduńska Wola posiada katalog uprawnień do ulgowych oraz
darmowych przejazdów, który obejmuje szeroką grupę osób, w tym również osoby z różnym stopniem
niepełnosprawności.
Wykaz osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych stanowi załącznik do uchwały
nr VIII/60/15 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ustalenia cen za usługi
przewozowe komunikacji miejskiej oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych
i ulgowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2442, z 2019 r. poz. 4300 oraz z 2020 r. poz. 1315).
Do przejazdów bezpłatnych uprawnione są między innymi osoby o znacznym stopniu
niepełnosprawności, a również ociemniali i niewidomi, czyli osoby o znacznym i umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności wzrokowej. Ponadto, do przejazdów ulgowych uprawnione są osoby
posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności, pod warunkiem niepozostawania w stosunku
pracy powodującym zawieszenie świadczeń emerytalnych lub rentowych, natomiast do przejazdów
ulgowych ze zniżką 50 % uprawniona, jest między innymi, młodzież zaliczona do I grupy inwalidów
i objęta ewidencją - na podstawie zaświadczenia właściwego organu o wpisie do ewidencji
(§ 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1987 r. w sprawie określenia zasad i trybu
prowadzenia ewidencji oraz zakresu i form pomocy dla młodzieży dotkniętej inwalidztwem i młodzieży
niepełnosprawnej).
Rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów wymaga zgody partnerów
porozumienia międzygminnego w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego, tj. Gminy
Szadek, Gminy Zapolice, Gminy Sędziejowice, Gminy Zduńska Wola oraz Miasta Zduńska Wola.
W chwili obecnej brak jest zgody wszystkich partnerów ww. porozumienia w zakresie rozszerzenia
katalogu osób do przyznania ulg za przejazdy komunikacją miejską.
Mając powyższe na uwadze Rada Miasta Zduńska Wola postanowiła uznać, iż ww. petycja
nie zasługuje na uwzględnienie.
W tym miejscu informuję, że treść petycji została przekazana Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
drogą elektroniczną poprzez jej zamieszczenie w programie eSesja oraz została podana do publicznej
wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola. Radni Rady
Miasta Zduńska Wola otrzymali treść petycji wraz z materiałami do porządku obrad sesji Rady Miasta
zaplanowanej na dzień 24 czerwca 2021 r.
Niniejsza uchwała wraz z załącznikiem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
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