
UCHWAŁA NR XXXVI/536/2021 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie 
art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna 
Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] w przedmiocie rozszerzenia grupy uprawnionej do 
bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską o Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi II stopnia. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz art. 241 i art. 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za zasadny wniosek pana ███████* w przedmiocie rozszerzenia grupy uprawnionej 
do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską o Zasłużonych Honorowych Dawców Krwii II stopnia. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/.../ 

Tadeusz Skarzyński 

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady 
Miasta.
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UZASADNIENIE

W związku z wnioskiem dotyczącym obniżenia ilości oddanej krwi uprawniającej
do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stoi na stanowisku,
że oddawanie krwi zasługuje na uhonorowanie, promowanie i takie szlachetne postawy należy bez
wątpienia wspierać.

Obecnie dawcy krwi korzystają z bezpłatnej komunikacji miejskiej gdy uzyskają tytuł Zasłużonego
Honorowego Dawcy Krwi I stopnia, co oznacza oddanie 18 litrów krwi w przypadku mężczyzn, 15 litrów
krwi w przypadku kobiet.

Wnioskodawca postuluje aby już dawcy, którzy oddadzą odpowiednio 12 i 10 litrów krwi,
czyli tzw. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi II stopnia nabyli uprawnienia do darmowych przejazdów. Takie
działania mają nie tylko nagradzać dawców krwi ale również zachęcać ozdrowieńców, którzy przechorowali
wirusa COVID-19, do oddawania osocza.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza uznaje wniosek pana ███████* za
zasadny, mając jednak na uwadze konsekwencje finansowe takiego przedsięwzięcia kieruje się
przedmiotowy wniosek do Prezydenta Miasta Kalisza z prośbą o analizę korzyści społecznych,
zapotrzebowania na krew i osocze w naszym mieście oraz jakie byłyby na dzień dzisiejszy dla miasta koszty
zmniejszenia wymagań uprawniających krwiodawców do darmowych przejazdów KLA.

W związku z powyższym zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały.

Przewodnicząca
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Rady Miasta Kalisza
/.../

Barbara Oliwiecka

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady
Miasta.
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