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Poz. 2841
UCHWAŁA NR 372/XLIII/17
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY
z dnia 12 lipca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych
przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm. poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) Rada Miejska
Łomży uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr 409/XLVIII/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie
uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej
w Łomży (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2014 r., poz. 333, zm. poz. 933, poz. 3574)
wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 pkt 1;
- litera n otrzymuje brzmienie:
„n) dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się w szkołach i placówkach określonych w ustawie Prawo
Oświatowe oraz opiekun przy przejazdach z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły, zakładu
opieki zdrowotnej lub ośrodka rehabilitacji i z powrotem - na podstawie legitymacji osoby
niepełnosprawnej lub orzeczenia o niepełnosprawności dziecka oraz zaświadczenia wydanego przez
placówkę oświaty lub służby zdrowia dla opiekuna,”,
- po literze p dodaje się literę q w brzmieniu:
„q) osoby, które posiadają łomżyńską kartę seniora i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych
jako mieszkańcy Łomży, na podstawie spersonalizowanej łomżyńskiej karty miejskiej lub innych kart
wprowadzonych i zaakceptowanych przez Prezydenta Łomży zawierających oznaczenie potwierdzające
uprawnienie do ulgi.”.
§ 2. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomży.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Tadeusz Grzymała

