UCHWAŁA NR XLII/753/16
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
sprawie rozpatrzenia petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych
i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11
Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe,
uprawnień do przejazdów bezpłatnych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej
realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły
do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) Rada Miasta Krakowa uchwala co następuje:
§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych
z siedzibą w Siedlcach, Rada Miasta Krakowa wyraża wolę podjęcia prac na zmianą uchwały
Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi
przewozowe, uprawnień do przejazdów bezpłatnych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej
realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły
do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego w zakresie ustalenia
uprawnień do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla działaczy opozycji antykomunistycznej
oraz osób represjonowanych z powodów politycznych w rozumieniu przepisów art. 2 i 3 ustawy z dnia
20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych.
2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa do poinformowania składającego
petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 2. Powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa realizację uchwały w zakresie wskazanym
w § 1 pkt 1.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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