ZARZĄDZENIE NR ON.0050.1661.2016.PS
PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2016 R.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzoru BILETU WOLNEJ JAZDY
oraz wzoru wniosku o jego przyznanie.
Na podstawie art. 26 ust. 4 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz pkt 2.4, ppkt 2.4.3 „Programu
Rodzina Plus” przyjętego Uchwałą Nr XX/374/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 30 sierpnia 2016r. oraz w związku z § 4 ust. 3 Uchwały
Nr XXV/636/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012r.
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
świadczone przez samorządowy zakład budżetowy - Miejski Zakład Komunikacyjny
w Bielsku-Białej,
p o s t a n a w i a m:
§1
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr ON.0050.1618.2012.PS Prezydenta Miasta
Bielska-Białej z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru BILETU
WOLNEJ JAZDY oraz wzoru wniosku o jego przyznanie otrzymuje brzmienie
ustalone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 2
do Zarządzania
Nr
Prezydenta Miasta BielskaBiałej
z dnia

Bielsko-Biała, ................................
data

....................................................
imię i nazwisko wnioskodawcy

....................................................
adres zamieszkania

....................................................
seria i numer dowodu osobistego
...............................................................
nr telefonu
...............................................................
adres e-mail

Wniosek o przyznanie BILETU WOLNEJ JAZDY
Zwracam się z prośbą o przyznanie dla uprawnionych członków mojej rodziny
posiadających karty „Rodzina+”, BILETU WOLNEJ JAZDY, który uprawnia do bezpłatnych
przejazdów komunikacją miejską w okresie roku szkolnego (wrzesień-czerwiec).
BILET WOLNEJ JAZDY wydawany jest na podstawie „Programu Rodzina Plus” przyjętego
Uchwałą Nr XX/374/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 sierpnia 2016r. oraz
Uchwały Nr XXV/636/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012r.
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego świadczone
przez samorządowy zakład budżetowy - Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej
UWAGA: Wniosek należy wypełnić czytelnie wielkimi literami.
Wnioskuję o przyznanie BILETU WOLNEJ JAZDY dla następujących członków mojej
rodziny:

Imię i nazwisko
dziecka
1.
2.
3.
4.

Numer karty
„Rodzina+”

Numer
legitymacji
szkolnej*

Stopień
pokrewieństwa

5.
6.
7.

Jednocześnie oświadczam, że w mojej rodzinie wychowują się poza dziećmi wymienionymi
powyżej również:
Imię i nazwisko
członka rodziny

Data urodzenia
DD-MM-RRRR

PESEL

Stopień
pokrewieństwa

1.
2.
3.
4.

Załączniki:
Kserokopia legitymacji szkolnej (oryginał do wglądu)
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz jestem świadom/a
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń oraz zobowiązuję się
niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym
wniosku.
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016r. poz 922 j.t.) przez Miasto Bielsko-Biała na potrzeby realizacji „Programu
Rodzina Plus”

.....................................
czytelny podpis

..............................................
data

* w przypadku dzieci, które nie posiadają jeszcze legitymacji szkolnej należy wpisać serie i numer
dowodu osobistego dziecka

BILETY PRZYZNANO/NIE PRZYZNANO*
Przyczyny odmowy :

,

 niespełnienie wymogu wychowywania co najmniej pięciorga dzieci lub wychowywania
dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej,
 brak potwierdzenia kontynuacji nauki przez pełnoletnie dziecko

Wpisać kod kreskowy BILETÓW WOLNEJ JAZDY:

…………………………
Podpis osoby
rozpatrującej wniosek

………………………………….
Podpis osoby zatwierdzającej

Potwierdzam odbiór biletów i jednocześnie oświadczam, że dane na BILETACH WOLNEJ
JAZDY są zgodne z podanymi we wniosku.

......................................
data

* niepotrzebne skreślić

...............................................
czytelny podpis

