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UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE

z dnia2018 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1123, z 2018 r. poz. 130) - Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:

1. Po rozpatrzeniu petycji Stowarzyszenia Walczących o niepodległość 1956-89 z dnia 13 lipca 2017 r.
Rada Miejska w Nysie nie uwzględnia petycji w sprawie przyznania ulg w gminnym transporcie zbiorowym
dla osób, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych,
nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 roku oraz dla osób, które

nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych.

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. W wykonaniu niniejszej uchwały upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nysie do
zawiadomienia Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 o sposobie rozpatrzenia petycji.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

z dnia 20 lutego 2018 r.
Zatwierdzony przez
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Przewodniczęcy

Załącznik do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 20 lutego 2018 r.

Do Urzędu Miejskiego w Nysie w dniu 28 września 2017r. wpłynęła petycja Stowarzyszenia

Walczących o Niepodległość 1956-89, skierowana do Rady Miejskiej w Nysie w sprawie przyznania
prawa do ulg w przejazdach środkami komunikacji miejskiej dla osób, które świadczyły pracę
w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów obowiązujących do
kwietnia 1989r. oraz dla osób, które przed 4 czerwca 1989r. nie wykonywały pracy na skutek represji

politycznych.

Niniejsza petycja została przekazana do rozpatrzenia przez wszystkie Komisje Rady Miejskiej
w Nysie, które to po zapoznaniu się z wniesionymi przez Stowarzyszenie argumentami za przyznaniem
ulg wnioskowanej grupie społecznej, poprosiły o doprecyzowanie kryteriów przyznawania ulg

i weryfikacji ewentualnych zwolnionych osób, rozpoznanie skutków finansowych, ilości osób, których
zwolnienie to miałoby dotyczyć. Wniosły również o uzupełnienie dokumentacji o statut, liczbę członków
należących do Stowarzyszenia z terenu Gminy Nysa oraz krótki opis dotychczasowej działalności

Stowarzyszenia. Ponadto poprosiły o opinię w przedmiotowym zakresie Radę Seniorów w Nysie oraz

Prezesa Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o.

Rada Seniorów w Nysie zaopiniowała pozytywnie przyznanie ulg wnioskowanej grupie podmiotów,
natomiast Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. wydał negatywną opinię.

Po zapoznaniu się z pełną dokumentacją w sprawie oraz opiniami w zakresie przyznawania prawa do
ulg w miejskim transporcie zbiorowym dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach

i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 roku oraz dla osób,
które przed 4 czerwca 1989r. nie wykonywały pracy na skutek represji politycznych Rada Miejska
w Nysie nie uwzględnia petycji, nie rozszerzając tym samym kręgu osób uprawnionych do ulgowych
przejazdów środkami komunikacji miejskiej, uwzględniając znaczenie argumentów wskazanych
w negatywnej opinii Prezesa Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Miejska w Nysie postanawia jak w 1 niniejszej uchwały.


