UCHWAŁA NR XXXII/935/13
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 15 lipca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu
SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art.
110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 poz.182,
poz.509), art. 58 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat
3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764, Nr 171, poz. 1016), art. 14 ust.
5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.
1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043,
Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.
791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416,
Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz.
206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,
poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654,
Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979), art.
8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 385), art. 34a ust.
2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, poz.
1529), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXI/588/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca
2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN
PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał, zmienionej Uchwałą Nr
XXV/737/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r., wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 2 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przystąpienie gminy do Programu nastąpi w formie porozumienia.”;
2) § 10 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) wypożyczenie na okres całego roku szkolnego podręczników szkolnych oraz
zeszytów ćwiczeń, stanowiących zasób biblioteczny szkoły dla uczniów szkół
podstawowych z rodzin posiadających troje i więcej dzieci (dzieci do ukończenia 18
roku życia lub do ukończenia 24 roku życia, kontynuujące naukę w systemie dziennym
w szkole gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej, legitymujące się
dokumentem potwierdzającym status ucznia lub studenta studiów stacjonarnych).
Podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń przysługują tym uczniom szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, którzy nie korzystają z rządowych
programów wyrównywania szans edukacyjnych, bądź innych programów wynikających
z innych ustaw. Podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń przysługiwać będą rodzinom
posiadającym SKR.”;
3) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:
„§ 23a. Kapituła jest powoływana w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin.”.

Id: 6C0E1AEB-55B8-463F-9C8F-3CB8C9434B56. Podpisany

Strona 1

§ 2. W uchwale Nr XXIX/736/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2008 r.
w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do
korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 2009 r. Nr 4, poz. 152, zm. z 2009 r. Nr 88, poz. 2404, z 2011 r. Nr 72, poz. 1332, Nr 92,
poz. 1670, Nr 134, poz. 2415, z 2012 r. poz.33, poz. 376, poz. 1534, poz. 1852) wprowadza
się następujące zmiany:
1) § 10a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do korzystania z przejazdów z ulgą pojazdami lokalnego transportu zbiorowego na
wszystkich liniach komunikacyjnych, z wyjątkiem linii turystycznych, uprawnieni są
posiadacze Szczecińskiej Karty Rodzinnej, zwanej dalej "SKR" do ukończenia 18 roku
życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku gdy posiadacz SKR kontynuuje
naukę w szkole gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej, legitymujący się
dokumentem potwierdzającym status ucznia lub studenta studiów stacjonarnych.”;
2) po ust. 3 w § 10a dodaje się ust. 4 o brzmieniu:
„4. Wysokość ulgi określonej w ust. 1 dla rodziców posiadających SKR uzależniona jest
od liczby dzieci z danej rodziny posiadających SKR i wynosi 5% od ceny biletu
normalnego w przypadku posiadania dwojga dzieci. Ulga podlega zwiększeniu o 10%
od ceny biletu normalnego za każde kolejne dziecko z danej rodziny uprawnionej do
posiadania SKR, maksymalnie do wysokości 99%.”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
§ 4. Uchwała
podlega
Zachodniopomorskiego.

publikacji

w Dzienniku

Urzędowym

Województwa

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra
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