
UCHWAŁA NR XII/38/2019
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do 
samorządowych ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen urzędowych za usługi w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 50a ust. 1 i art. 50b ustawy z dnia 
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 i 2435), art. 33a 
ust. 3 i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1983 oraz 
z 2018 r., poz. 2244) - Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr LVII/98/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 
30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do 
samorządowych ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen urzędowych za usługi w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z 2014 r. poz. 2042 oraz z 2015 r. poz. 3841) w §5 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) honorowi krwiodawcy, na podstawie legitymacji „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia”, 
wraz z dowodem osobistym.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

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

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda - Dudek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 4 kwietnia 2019 r.

Poz. 1673
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