Raport z przeprowadzenia konsultacji
projektu Regulaminu Programu „Karta Pabianiczanina”
Projekt Regulaminu Programu „Karta Pabianiczanina”został przedłożony do konsultacji
społecznych na okres od 15.12.2016 r. do 30.12.2016 r..
Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z § 18 załącznika do uchwały Nr VIII/88/15 Rady
Miejskiej w Pabianicach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Miasta Pabianic oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 1152).
Konsultacje miały na celu zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu
Regulaminu Programu „Karta Pabianiczanina”.
W wyżej wskazanym terminie została wniesiona jedna propozycja wprowadzenia zmian w
konsultowanym Programie. Dotyczyła ona zapisów zawartych w § 10 regulaminu.
Konsultowany zapis Regulaminu:
§ 10. Karta zawiera następujące informacje:
a) imię i nazwisko uprawnionego
b) miejsce zamieszkania
c) numer karty
d) okres ważności karty
e) hologram potwierdzający autentyczność karty
Propozycja dodatkowego zapisu:
§ 10. Karta zawiera następujące informacje:
a) imię i nazwisko uprawnionego
b) miejsce zamieszkania
c) numer karty
d) okres ważności karty
e) hologram potwierdzający autentyczność karty
f) zdjęcie uprawnionego
Uzasadnienie wprowadzenia dodatkowego zapisu:
Szybka weryfikacja tożsamości posiadacza „Karty Pabianiczanina” w czasie kontroli biletów.
O wprowadzenie zmiany wnosili: Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji Urzędu
Miejskiego w Pabianicach i Miejski Zakład Komunikacyjny w Pabianicach.
Zaproponowana zmiana nie została uwzględniona, ponieważ wydanie karty nie może pociągać za
sobą żadnych dodatkowych kosztów po stronie osób starających się o jej posiadanie, a nie każda
osoba wnioskująca o „Kartę Pabianiczanina” dysponuje aktualnym zdjęciem.
Poza posiadaczami „Karty Pabianiczanina” dodatkowy dokument ze zdjęciem potwierdzający
torzsamość osoby uprawnionej do korzystania z przejazdów ulgowych, są zobowiązani okazać
również m.in.:
- emeryci i renciści
- dzieci w wieku od 4 do 7 lat
- osoby pobierające zasiłek przedemerytalny oraz pobierające świadczenie przedemerytalne
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