
UCHWAŁA NR X/74/15
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 23 czerwca 2015 r.

zmieniajaca uchwałę Nr V/39/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie  ustalenia 
cen urzędowych, sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz uprawnień do przejazdów 

bezpłatnych i ulgowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy 
Miejskiej Głogów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t. ze zmianami) w związku z art. 50a ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 nr 5 poz. 13 ze zmianami) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 j.t. ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/39/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia cen 
urzędowych, sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych 
i ulgowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Miejskiej Głogów, 
wprowadza  się  następujące  zmiany:

1) § 3 ust. 2 pkt. 8 otrzymuje brzmienie:

„pkt. 8) Honorowi Dawcy Krwi, zamieszkali w Głogowie, którzy oddali honorowo ponad 15 l krwi, 
legitymujący się imiennym zaświadczeniem wydanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa we Wrocławiu – Oddział Terenowy w Głogowie, zawierającym informację o miejscu 
zamieszkania w Głogowie oraz adnotację o oddaniu przez osobę legitymującą się zaświadczeniem honorowo 
ponad 15 l krwi, okazywanym wraz z dokumentem tożsamości – na podstawie Głogowskiej Karty 
Miejskiej”.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały Nr V/39/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia
24 lutego 2015 r. pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa  
Dolnośląskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej

Eugeniusz Patyk
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U Z A S A D N I E N I E

Niniejsza uchwała dotyczy zmian w zakresie usług przewozowych

w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Miejskiej Głogów –

a dot. zmian odnoszących się do ulg dla Honorowych Dawców Krwi.

Dotychczasowy przepis § 3 ust. 2 pkt. 8 uchwały uprawniał do korzystania

z przejazdów bezpłatnych na podstawie uprawnień lokalnych m.in. Honorowych Dawców Krwi z tym, że:

- w przypadku kobiet – należało oddać ponad 15 litrów krwi,

- w przypadku mężczyzn - - ponad 25 litrów krwi.

Proponuje się, aby wyrównać ilość oddanej krwi przez Honorowych Dawców Krwi

i wprowadzić zapis, aby zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn ilość oddanej krwi wynosiła ponad 15

litrów.

Wprowadzenie zmian w tym zakresie zostało zaproponowane przez środowisko honorowych

krwiodawców, zdaniem których nie należy grupować osób oddających honorowo tak cenny „dar życia”.

Należy podkreślić, że inicjatywa ta uzyskała poparcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

Krwiolecznictwa we Wrocławiu – Oddział Terenowy w Głogowie,

do którego to Oddziału w kwietniu br. Prezydent Miasta zwrócił się o opinie w sprawie.

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadnym jest wprowadzenie proponowanych zmian.
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