
 

 

UCHWAŁA NR XVI/284/15 

RADY MIASTA KRAKOWA 

z dnia 10 czerwca 2015 roku 

w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami 

Komunikacji Miejskiej w Krakowie 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), w związku z art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 

16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368, 

Dz.U. z 2014 r. poz. 423 i 915 oraz Dz.U. z 2015 r. poz. 390) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: 

§ 1. W celu udzielenia wsparcia pobytu dzieci polskich ze Wschodu biorących udział w akcji „Podarujmy 

dzieciom lato – wakacyjny pobyt edukacyjny polskich dzieci z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Rosji” oraz 

pobytu grupy liderów polskich i polonijnych organizacji na Wschodzie w ramach akcji „Rozwój kompetencji 

organizacji polskich i polonijnych na Wschodzie kluczem rozwoju współpracy z Polską” ustala się 

w dniach od 2 do 12 lipca 2015 r. uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej 

w Krakowie dla uczestników tych akcji. Z bezpłatnego przejazdu będą mogły korzystać dzieci wraz 

z opiekunami, a także liderzy polskich i polonijnych organizacji na Wschodzie legitymujący się 

identyfikatorem wydanym przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. 

§ 2. W celu udzielenia wsparcia pobytu kanadyjskich wolontariuszy, którzy udzielać będą bezpłatnie lekcji 

języka angielskiego w ramach programu „Lato z Angielskim”, ustala się w dniach od 12 do 25 lipca 2015 r. 

uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla wolontariuszy wraz 

z opiekunami tej akcji. Osoby korzystające z uprawnienia okazywać będą identyfikatory wydane przez Polsko-

Kanadyjskie Centrum Edukacji. 

§ 3. W celu udzielenia wsparcia wychowankom Pogotowia Opiekuńczego w Białymstoku, którzy będą 

przebywali w Krakowie na wakacyjnej wymianie z dziećmi z Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej dla Chłopców przy ul. Naczelnej 12, ustala się uprawnienie do bezpłatnych przejazdów 

środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie w okresie od 6 lipca 2015 roku do 18 lipca 2015 roku dla dzieci 

Pogotowia i ich opiekunów. Z bezpłatnego przejazdu będzie mogła skorzystać osoba okazująca identyfikator 

wydany przez Pogotowie Opiekuńcze w Białymstoku. 

§ 4. W celu udzielenia wsparcia dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym ze Wschodu, odwiedzających 

Kraków na zaproszenie Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy”, a także Fundacji Ignatianum 

wraz z Samorządem Studenckim Akademii Ignatianum w Krakowie, ustala się uprawnienie do bezpłatnych 

przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla dzieci i ich opiekunów, młodzieży i osób 

dorosłych ze Wschodu w czasie kilkudniowych wizyt edukacyjno – turystycznych, które odbywać się będą 

w okresie od czerwca do sierpnia br. Z bezpłatnego przejazdu będzie mogła skorzystać osoba okazująca 

identyfikator wydany przez Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” lub przez Fundację 

Ignatianum. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.   

  

 Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa 

Marek Lasota 
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