UCHWAŁA NR XXXVI/459/2021
R A D Y MIASTA Z G I E R Z A
z dnia 24 czerwca 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, poz. 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U .
z 2018 r. poz. 870), Rada Miasta Zgierza
uchwala, co następuje:
§ 1. Nie uwzględnia się petycji Pani
w komunikacji miejskiej.

z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie przyznania ulg

§ 2. Uzasadnienie zajętego stanowiska zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Zgierza, zobowiązując go do
przekazania odpowiedzi wnoszącej petycję.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni.

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza

Grzegorz Robert Leśniewicz
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Załącznik do uchwały Nr XXXVI/459/2021
Rady Miasta Zgierza z dnia 24 czerwca 2021 r.
Uzasadnienie
W dniu 7 maja 2021 r. do Rady Miasta Zgierza wpłynęła petycja Pani
. Na podstawie art. 18b
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U . z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) petycja
została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Zgierza. Komisja na posiedzeniu
przeanalizowała przedmiotową petycję. Autorka postuluje o przyznanie ulgi na przejazdy komunikacją miejską
w Zgierzu osobom zaliczonym do umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności bez dodatkowych
wymogów. Komisja ustaliła:
1) obecnie 50 % ulga przysługuje osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które pobierają
rentę socjalną lub zasiłek stały,
2) szacunkowe koszty wprowadzenia ulgi bez dodatkowych wymogów (informacja przedstawiona przez
Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu):
a) Wyliczenie kosztu wprowadzenia ulgi dla osób z niepełnosprawnością stopnia umiarkowanego i lekkiego
dla Zgierza. Założenia - 390 liczba osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i lekkim
w 2020 roku w Zgierzu:
- 78 zł cena biletu 30-dniowego normalnego na wszystkie linie,
- 39 zł cena biletu 30-dniowego ulgowego na wszystkie linie,
miesięczny koszt 15 210 zł,

roczny koszt 182 520 zł,

b) Wyliczenie kosztu wprowadzenia ulgi dla osób z niepełnosprawnością stopnia umiarkowanego dla
Zgierza. Założenia - 275 liczba osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym w 2020 roku
w Zgierzu:
- 78 zł cena biletu 30-dniowego normalnego na wszystkie linie
- 39 zł cena biletu 30-dniowego ulgowego na wszystkie linie
miesięczny koszt 10 725 zł,

roczny koszt 128 700 zł.

Komisja po przeanalizowaniu obowiązujących zwolnień oraz ulg w komunikacji miejskie, przedłożonych
szacunkowych kosztów oraz sytuacji związanej z pandemią zarekomendowała Radzie Miasta Zgierza, aby
nie uwzględniać petycji.
W związku z powyższym, Rada Miasta Zgierza przyjmując stanowisko Komisji postanawia nie uwzględniać
petycji.
Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia
w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U . z 2018 r. poz. 870).
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UCHWAŁA NR XXXVI/460/2021
R A D Y MIASTA Z G I E R Z A
z dnia 24 czerwca 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, poz. 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U .
z 2018 r. poz. 870), Rada Miasta Zgierza
uchwala, co następuje:
§ 1. Nie uwzględnia się petycji Pana
w komunikacji miejskiej.

z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie przyznania ulg

§ 2. Uzasadnienie zajętego stanowiska zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Zgierza, zobowiązując go do
przekazania odpowiedzi wnoszącemu petycję.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni.

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza

Grzegorz Robert Leśniewicz
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Załącznik do uchwały Nr XXXVI/460/2021
Rady Miasta Zgierza z dnia 24 czerwca 2021 r.
Uzasadnienie
W dniu 10 maja 2021 r. do Rady Miasta Zgierza wpłynęła petycja Pana
. Na podstawie
art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U . z 2020 r. poz. 713, poz. 1378)
petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Zgierza. Komisja na
posiedzeniu przeanalizowała przedmiotową petycję. Autor postuluje o przyznanie ulgi na przejazdy
komunikacją miejską w Zgierzu osobom zaliczonym do umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności
bez dodatkowych wymogów. Komisja ustaliła:
1) obecnie 50 % ulga przysługuje osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które pobierają
rentę socjalną lub zasiłek stały,
2) szacunkowe koszty wprowadzenia ulgi bez dodatkowych wymogów (informacja przedstawiona przez
Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu):
a) Wyliczenie kosztu wprowadzenia ulgi dla osób z niepełnosprawnością stopnia umiarkowanego i lekkiego
dla Zgierza. Założenia - 390 liczba osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i lekkim
w 2020 roku w Zgierzu:
- 78 zł cena biletu 30-dniowego normalnego na wszystkie linie,
- 39 zł cena biletu 30-dniowego ulgowego na wszystkie linie,
miesięczny koszt 15 210 zł,

roczny koszt 182 520 zł,

b) Wyliczenie kosztu wprowadzenia ulgi dla osób z niepełnosprawnością stopnia umiarkowanego dla
Zgierza. Założenia - 275 liczba osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym w 2020 roku
w Zgierzu:
- 78 zł cena biletu 30-dniowego normalnego na wszystkie linie
- 39 zł cena biletu 30-dniowego ulgowego na wszystkie linie
miesięczny koszt 10 725 zł,

roczny koszt 128 700 zł.

Komisja po przeanalizowaniu obowiązujących zwolnień oraz ulg w komunikacji miejskie, przedłożonych
szacunkowych kosztów oraz sytuacji związanej z pandemią zarekomendowała Radzie Miasta Zgierza, aby
nie uwzględniać petycji.
W związku z powyższym, Rada Miasta Zgierza przyjmując stanowisko Komisji postanawia nie uwzględniać
petycji.
Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia
w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U . z 2018 r. poz. 870).
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UCHWAŁA NR XXXVI/461/2021
R A D Y MIASTA Z G I E R Z A
z dnia 24 czerwca 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, poz. 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U .
z 2018 r. poz. 870), Rada Miasta Zgierza
uchwala, co następuje:
§ 1. Nie uwzględnia się petycji Pana
w komunikacji miejskiej.

z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie przyznania ulg

§ 2. Uzasadnienie zajętego stanowiska zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Zgierza, zobowiązując go do
przekazania odpowiedzi wnoszącemu petycję.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni.

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza

Grzegorz Robert Leśniewicz
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Załącznik do uchwały Nr XXXVI/461/2021
Rady Miasta Zgierza z dnia 24 czerwca 2021 r.
Uzasadnienie
W dniu 12 maja 2021 r. do Rady Miasta Zgierza wpłynęła petycja Pana
. Na podstawie
art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U . z 2020 r. poz. 713, poz. 1378)
petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Zgierza. Komisja na
posiedzeniu przeanalizowała przedmiotową petycję. Autor postuluje o przyznanie ulgi na przejazdy
komunikacją miejską w Zgierzu osobom zaliczonym do umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności
bez dodatkowych wymogów. Komisja ustaliła:
1) obecnie 50 % ulga przysługuje osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które pobierają
rentę socjalną lub zasiłek stały,
2) szacunkowe koszty wprowadzenia ulgi bez dodatkowych wymogów (informacja przedstawiona przez
Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu):
a) Wyliczenie kosztu wprowadzenia ulgi dla osób z niepełnosprawnością stopnia umiarkowanego i lekkiego
dla Zgierza. Założenia - 390 liczba osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i lekkim
w 2020 roku w Zgierzu:
- 78 zł cena biletu 30-dniowego normalnego na wszystkie linie,
- 39 zł cena biletu 30-dniowego ulgowego na wszystkie linie,
miesięczny koszt 15 210 zł,

roczny koszt 182 520 zł,

b) Wyliczenie kosztu wprowadzenia ulgi dla osób z niepełnosprawnością stopnia umiarkowanego dla
Zgierza. Założenia - 275 liczba osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym w 2020 roku
w Zgierzu:
- 78 zł cena biletu 30-dniowego normalnego na wszystkie linie
- 39 zł cena biletu 30-dniowego ulgowego na wszystkie linie
miesięczny koszt 10 725 zł,

roczny koszt 128 700 zł.

Komisja po przeanalizowaniu obowiązujących zwolnień oraz ulg w komunikacji miejskie, przedłożonych
szacunkowych kosztów oraz sytuacji związanej z pandemią zarekomendowała Radzie Miasta Zgierza, aby
nie uwzględniać petycji.
W związku z powyższym, Rada Miasta Zgierza przyjmując stanowisko Komisji postanawia nie uwzględniać
petycji.
Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia
w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U . z 2018 r. poz. 870).
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