
Uchwała Nr L/665/2018
Rady Miasta Kalisza 

z dnia 29 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami
publicznego  transportu  zbiorowego  komunikacji  miejskiej  na  terenie  Kalisza  i  gmin,   z
którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 50 a ust. 1 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 z późn. zm.),
art. 5 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej
oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 693 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje: 

§ 1

W uchwale Nr XIV/153/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 roku w sprawie
uprawnień do bezpłatnych i  ulgowych przejazdów środkami  publicznego transportu zbiorowego
komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dodaje się pkt 13 i pkt 14 w brzmieniu:
„13) osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków

zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989
r.,

14) osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek
represji politycznych.”

2) w § 3 ust. 3 dodaje się pkt 11 i pkt 12 w brzmieniu:
„11)  dla  osób,  które  świadczyły  pracę  po  1956  r.  na  rzecz  organizacji  politycznych

i  związków  zawodowych,  nielegalnych  w  rozumieniu  przepisów  obowiązujących  do
kwietnia  1989  r.  –  decyzja  Szefa  Urzędu  do  Spraw  Kombatantów  i  Osób
Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, 

12) dla osób, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na
skutek represji  politycznych  – decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,”



§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie  po upływie  14 dni od dnia jej  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

 Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza

           /.../
 Andrzej Plichta



Uzasadnienie
do uchwały Nr L/665/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę
w  sprawie  uprawnień  do  bezpłatnych  i  ulgowych  przejazdów  środkami  publicznego
transportu zbiorowego komunikacji  miejskiej na terenie miasta Kalisza  i  gmin, z którymi
Miasto Kalisz zawarło porozumienia

Celem zmiany uchwały jest  przyznanie  prawa do bezpłatnych  przejazdów środkami  miejskiego
transportu zbiorowego osobom, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych
i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989
r. oraz dla osób które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek
represji politycznych.

        Prezydent
    Miasta Kalisza
             /…/
Grzegorz Sapiński
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