
Projekt 
 
z dnia  24 marca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA TARNOBRZEGA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Tarnobrzega w sprawie ustanowienia 
uprawnień do bezpłatnych  przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez Miasto Tarnobrzeg 

dla uchodźców wojennych z Ukrainy 

 
Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm. ) Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje: 

§ 1.  
Zatwierdza się Zarządzenie nr 105/2022 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie 
ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez Miasto 
Tarnobrzeg dla uchodźców wojennych z Ukrainy. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Tarnobrzega 

 
 

Bogusław Potański 
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UZASADNIENIE 

W związku z  wprowadzeniem  w  dniu  24  lutego  2022  r.  stanu  wojennego  na  terytorium  Ukrainy 
Prezydent Miasta Tarnobrzeg w dniu 23 marca 2022 r. podpisał Zarządzenie Nr 105/2022 w sprawie 
ustanowienia uprawnień  do bezpłatnych przejazdów  komunikacją miejską organizowaną przez Miasto  
Tarnobrzeg  dla uchodźców wojennych  z  Ukrainy. W oparciu o ten akt osoby te mogą korzystać bezpłatnie 
z  komunikacji  miejskiej  na  podstawie posiadanych  dokumentów potwierdzających przekroczenie granicy 
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 lutego br. lub w terminie późniejszym.  
Celem wprowadzenia opisanych powyżej regulacji prawnych było dążenie do zapewnienia uchodźcom 
wojennym z Ukrainy możliwości  bezpiecznego  i  swobodnego  poruszania się po Mieście Tarnobrzeg.  
Zarządzenie podjęte na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy zgodnie z art. 41 ust. 3 tejże ustawy, który stanowi, że 
rada gminy zatwierdza na najbliższej sesji rady gminy przepisy porządkowe, wydane przez prezydenta 
miasta w formie zarządzenia w przypadku niecierpiącym zwłoki. Zarządzenie to traci moc w razie odmowy 
zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady gminy. W razie odmowy 
zatwierdzenia lub nieprzedstawienia do zatwierdzenia zarządzenia, rada gminy określa termin utraty jego 
mocy obowiązującej. 
Mając na uwadze powyższe, uznać należy, iż  podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.  
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