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UCHWAŁA NR ……./………./15
RADY MIASTA TYCHY
z dnia ……………………… 2015 r.
w sprawie „Zmiany Uchwały Nr XVII/379/12 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie „Taryfy
przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej MZK w Tychach”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.), i art.
11 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz.
601), na wniosek Radnej Miasta Tychy Ewy Węglarz -i po zaopiniowaniu przez Komisję
Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska oraz Komisję Finansów Publicznych,
Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
1. W Załączniku 1 do Uchwały Nr XVII/379/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2012 r.:
a) w §8 ust. 1 wykreśla się pkt a),
b) w §8 ust. 1 dodaje się pkt o) w następującym brzmieniu :
„o) dzieci i młodzież w wieku od 4 do 10 lat – na podstawie oświadczenie osoby
opiekującej się dzieckiem w trakcie podróży
c) w §8 ust. 1 dodaje się pkt p) w następującym brzmieniu :
„p) młodzież ucząca się w szkołach podstawowych lub szkołach dziennych:
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych (ulga nie dotyczy uczniów i słuchaczy
szkół dla dorosłych lub kształcących się w trybie wieczorowym, zaocznym bądź
eksternistycznym), jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w trakcie którego
uczeń ukończył 21 lat - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub zaświadczenia
o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,”
d)

w §8 ust. 2 wykreśla się pkt a),

e)

w §8 ust. 2 wykreśla się pkt b),
§2

1. Zmiana Załącznika 1 podlega publikacji poprzez sporządzenie tekstu jednolitego
i umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy.
2. Na podstawie zmienionego Załącznika 1 sporządzone zostaną wyciągi, które zostaną
podane do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie ich w pojazdach oraz na stronach
serwisu internetowego MZK.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 roku.
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UZASADNIENIE
(Uchwała nr ……./……../15 z dnia …………………… 2015 r. )
1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie „ Zmiany Uchwały Nr XVII/379/12 z dnia
29 marca 2012 r. w sprawie „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej MZK
w Tychach” jest podyktowane potrzebą realnej pomocy rodzicom wychowującym dzieci
uczęszczające do szkół i przedszkoli w warunkach zwiększających się kosztów utrzymania.
2. W związku z powyższym następuje zmiana Załącznika 1 do Uchwały Nr XVII/379/12 z dnia
29 marca 2012 r. w sprawie „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej MZK
w Tychach”, która polega na dodaniu:
- punktu o), w którym zwalnia się z opłat za przejazdy dzieci i młodzież w wieku od 4 do 10
lat – na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w trakcie podróży,
- punktu p), w którym zwalnia się z opłat za przejazdy komunikacją miejską dzieci i młodzież
uczęszczającą do szkół
do § 8 ust.1 o brzmieniu: Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych posiadają,
3. Konsekwencją tego zapisu jest wykreślenie z Załącznika 1 do Uchwały Nr XVII/379/12 z dnia
29 marca 2012 r. w sprawie „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej MZK
w Tychach” w § 8 ust. 2 punktów a) oraz b), które uprawniały dzieci i młodzież uczącą się
do przejazdów ulgowych.
4. Proponuje się też wykreślenie z Załącznika 1 Uchwały Nr XVII/379/12 z dnia 29 marca
2012 r. w sprawie „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej MZK
w Tychach” w § 8 ust. 1 punktu a), czyli wyłączenie z bezpłatnych przejazdów komunikacją
miejską radnych samorządu terytorialnego na terenie gminy w geście solidaryzowania się
z potrzebującymi wsparcia rodzinami.
5. Uchwała nie wywoła skutków negatywnych po stronie MZK, albowiem nie zmienia się opłata
za zakup usług przewozowych, która uzależniona jest od wozokilometrów, a nie od
sprzedaży biletów.
6. Po stronie Urzędu Miasta zostaną zmniejszone dochody z biletów. Biorąc jednak pod uwagę
realizację sprzedaży biletów w pierwszym półroczu 2014 r. w kwocie 10 254 344,00 PLN
oraz zaplanowania w budżecie na rok 2015 kwoty 22 328 100,00 PLN w tym kwoty
1.638.000,00 PLN z tytułu rozszerzenia komunikacji miejskiej o 6 nowych gmin, proponuje
się nie zmieniać dochodów w obecnym okresie. Po wykonaniu planu za pierwsze półrocze
roku 2015 i ewentualnym spadku przychodu ze sprzedaży biletów, proponuje się
pomniejszyć dochody Gminy oraz wydatki w pozycjach, w których uzyskana będzie
oszczędność po postępowaniach przetargowych. Również proponuje się, aby Prezydent
Miasta podjął dodatkowe negocjacje w sprawie minimalnego podniesienia dotacji
z pozostałych Gmin na rzecz MZK, albowiem ulga ta w jednakowy sposób będzie wiązała
wszystkie gminy – uczestników porozumienia przewozowego.
7. Ewentualnie proponuje się zmianę w projekcie budżetu na rok 2015: w rozdziale 92605 wsparcie rozwoju sportu w mieście - klubów sportowych działających w formie spółek prawa
handlowego, planowaną kwotę 7 370 000,00 PLN zmniejszyć o 1 370 000,00 PLN do kwoty
6 000 000,00 PLN (kwota ta jest kwotą równą planowanemu wykonaniu w roku 2014),
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a o kwotę uzyskaną ze zmniejszenia pomniejszyć: przewidywane dochody ze sprzedaży
biletów tj. zmniejszenie kwoty 22 328 100,00 PLN na kwotę 20 958 100,00 PLN.
8. W przypadku przyjęcia proponowanej uchwały, zniesienie opłat za bilety dla dzieci
i młodzieży uczącej się wejdzie w życie z dniem 1 marca 2015 roku, co jest uwarunkowane
potrzebnym czasem dla publikacji w/w zmian oraz powiadomienia zainteresowanych.

Opracowała:
Radna Ewa Węglarz

Numer nadany przez DUR:

.................................................................................................
(data i podpis)

DUR.0006. ……… 2015

Sprawdził pod względem prawnym:

Projekt uchwały kieruję na:

.................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Radcy prawnego)

................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta)

Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta
Tychy celem przedłożenia pod obrady
Radna Ewa Węglarz

Odpowiedzialny pracownik (podmiot)
za realizację uchwały:
................................................................................................

Rozdzielnik:
................................................................................................
(data i podpis)
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