
Zarządzenie  Nr 1153 (201) 14

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 4 sierpnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę 

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu  uchwały 

zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/406/05 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2005 r. 

w sprawie wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone przez

Miejski Zakład Komunikacji Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 594 ze zm.), oraz § 1 pkt 2 załącznika do Uchwały Nr VII/62/11 Rady Miasta Piły z dnia 

29 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania 

Gminnej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  Miasta  Piły,  Prezydent  Miast  Piły  zarządza,  co 

następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w celu wyrażenia opinii przez 

Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu 

uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/406/05 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 

2005 r.  w sprawie wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone przez  Miejski 

Zakład Komunikacji Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile.

2. Projekt uchwały Rady Miasta Piły zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/406/05 

Rady  Miasta  Piły  z  dnia  31  maja  2005  r.  w  sprawie  wysokości  opłat  za  usługi 

przewozowe  świadczone  przez  Miejski  Zakład  Komunikacji  Spółkę  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  w  Pile  będący  przedmiotem  konsultacji  stanowi  załącznik  do 

zarządzenia.

§ 2. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 8.08.2014 roku.

2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 22.08.2014 roku.

§ 3.  Nieprzedstawienie  opinii  w  wyznaczonym  terminie  konsultacji  jest 

równoznaczne  z rezygnacją z prawa do jej wyrażenia.

§ 4. W celu przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez  Gminną Radę 

Działalności  Pożytku  Publicznego  Miasta  Piły,  zostanie  przekazany  Radzie  projekt 

uchwały, o którym mowa w § 1 zarządzenia w wersji papierowej i elektronicznej.

§ 5. Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Piły odpowiedzialną 



za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej.

§  6.  Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  I  Zastępcy  Dyrektora  Wydziału 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

§  7.  Zarządzenie  obowiązuje  z  dniem  podjęcia  i  podlega  zamieszczeniu 

w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Piły.



Uzasadnienie

Zarządzenie  Nr 1153 (201) 14

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 4 sierpnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę 

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu  uchwały 

zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/406/05 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2005 r. 

w sprawie wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone przez

Miejski Zakład Komunikacji Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile.

Zgodnie z Uchwałą    Nr  XLVI/604/14 Rady Miasta Piły  z dnia 27 maja 2014 r. 

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Piła Programu „Rodzina  Trzy Plus” (ze 

zm.), na rzecz dużych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Piła został wprowadzony 

program działań, zwany Programem „Rodzina Trzy Plus”.

Zgodnie z § 5 ust. 2 w/w uchwały   instrumentem umożliwiającym realizowanie 

celów Programu jest m.in.  możliwość zakupu przez osoby uprawnione – duże rodziny 

zamieszkałe na terenie Gminy Piła ulgowych biletów komunikacji miejskiej.

Zgodnie z ofertą partnerów Programu  „Rodzina trzy Plus”,  wymieniony został 

zakup biletu  miesięcznego sieciowego na  usługi  komunikacji  miejskiej  świadczone 

przez MZK Piła Sp. z o.o.

Niniejsza  Uchwała  pozwoli  na   sprzedaż  biletów  miesięcznych   osobom 

uprawnionym, według zasad ustalonych w Programie „Rodzina Trzy Plus”. 



Załącznik 

do Zarządzenia   Nr 1153 (201) 14

Prezydenta Miasta Piły

    z dnia 4 sierpnia 2014 r.

PROJEKT

Uchwała Nr ………

Rady Miasta Piły

z dnia …....................................

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/406/05 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2005 r.

w sprawie wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone przez

Miejski Zakład Komunikacji Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 

r., poz. 594 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 45 poz. 236), § 5 ust. 2 Uchwały   Nr  XLVI/604/14 Rady Miasta Piły  z dnia 27 maja 2014 r.  

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Piła Programu „Rodzina  Trzy Plus”, (ze zm.) Rada Miasta  

Piły uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIV/406/05 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie 

wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji 

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile, (ze zm.) wprowadza się następujące 

zmiany:

1) po § 5 dodaje się § 5a i 5b w brzmieniu następującym:

„ § 5a 

1. Osoby uprawnione do  korzystania z  Programu  „Rodzina Trzy Plus”, o których 

mowa w §2 Uchwały Nr XLVI/604/14 Rady Miasta Piły z dnia 27 maja 2014 r. 

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Piła Programu „Rodzina trzy Plus”, 

zmienionej Uchwałą Nr XLVII/634/14 Rady Miasta Piły z dnia 24 czerwca 2014 

r.  zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  wprowadzenia  na  terenie  Gminy  Piła 

Programu  „Rodzina  trzy  Plus”  są  uprawnione  do   ulgowych  przejazdów 

środkami komunikacji miejskiej w Pile.

2. Ulga, o której mowa w ust. 1 dotyczy  zakupu biletu miesięcznego sieciowego 

ważnego 7 dni w tygodniu.



3. Ulga  wynosi:

1) dla rodzica i małżonka rodzica o których mowa w  § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 

Uchwały  Nr  XLVI/604/14  Rady  Miasta  Piły  z  dnia  27  maja  2014  r. 

w sprawie  wprowadzenia  na  terenie  Gminy Piła  Programu „Rodzina  trzy 

Plus” (ze zm.).

a) 20% - dla rodzin z trojgiem dzieci

b) 25%- dla rodzin z czworgiem dzieci

c) 30% - dla rodzin z pięciorgiem  lub więcej dzieci

2)    dla  dziecka  o  którym  mowa  w  §  2  ust.  1  pkt  3,  ust.  2  Uchwały 

Nr XLVI/604/14  Rady  Miasta  Piły  z  dnia  27  maja  2014  r.  w  sprawie 

wprowadzenia  na  terenie  Gminy Piła  Programu „Rodzina  trzy  Plus”  (ze 

zm.).

a) 70% - dla rodzin z trojgiem dzieci

b) 75%- dla rodzin z czworgiem dzieci

c) 80%- dla rodzin z pięciorgiem lub więcej dzieci 

4. Podstawą obliczenia ceny biletu, po zastosowaniu ulgi, o której mowa w ust. 

3 jest obowiązująca cena  normalnego biletu  miesięcznego sieciowego.

5. Cena    ulgowego  biletu  miesięcznego   sieciowego,  obliczona  w  sposób, 

o którym  mowa  w  ust.  3  i  4,  podlega  zaokrągleniu  do  pełnych  złotych. 

Końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot 

wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 

         „§ 5b

Ceny biletów miesięcznych   sieciowych, uwzględniające  ulgi o których mowa 

w § 5a, są następujące:

1) dla rodzica i małżonka rodzica o których mowa w § 5a ust. 3 pkt 1: 

a) 75 zł - dla rodzin z trojgiem dzieci

b) 71 zł - dla rodzin z czworgiem dzieci

c) 66 zł  - dla rodzin z pięciorgiem  lub więcej dzieci

2) dla dziecka o którym mowa w § 5a ust 3 pkt 2 :

a) 28 zł - dla rodzin z trojgiem dzieci

b) 24 zł - dla rodzin z czworgiem dzieci

c) 19 zł - dla rodzin z pięciorgiem lub więcej dzieci.”

                                   



§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od  1 października 

2014 r. 



Uzasadnienie do Uchwały Nr ………

Rady Miasta Piły

z dnia …............................................

zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/406/05 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2005 r.

w sprawie wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone przez

Miejski Zakład Komunikacji Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile

Zgodnie z Uchwałą    Nr  XLVI/604/14 Rady Miasta Piły  z dnia 27 maja 2014 r. 

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Piła Programu „Rodzina  Trzy Plus” (ze 

zm.), na rzecz dużych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Piła został wprowadzony 

program działań, zwany Programem „Rodzina Trzy Plus”.

Zgodnie z § 5 ust. 2 w/w uchwały   instrumentem umożliwiającym realizowanie 

celów Programu jest m.in.  możliwość zakupu przez osoby uprawnione – duże rodziny 

zamieszkałe na terenie Gminy Piła ulgowych biletów komunikacji miejskiej.

Zgodnie z ofertą partnerów Programu  „Rodzina trzy Plus”,  wymieniony został 

zakup biletu  miesięcznego sieciowego na  usługi  komunikacji  miejskiej  świadczone 

przez MZK Piła Sp. z o.o.

Niniejsza  Uchwała  pozwoli  na   sprzedaż  biletów  miesięcznych   osobom 

uprawnionym, według zasad ustalonych w Programie „Rodzina Trzy Plus”. 

 


