
           Projekt 

 

Uchwała nr _ /_ /2019 

Rady Gminy Piekoszów 

z dnia …. października 2019 r. 

 

w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach „Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 maja 

2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1123) Rada Gminy Piekoszów uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Postanawia się zabezpieczyć środki finansowe na pokrycie wkładu własnego na 

organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Piekoszów w wysokości co 

najmniej 10% ceny usługi. 

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały zabezpiecza się pod 

warunkiem uzyskania dopłaty z „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej” do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej 

do 1,00 zł. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
Sporządziła: 

A. Foks – inspektor ds. gospodarki komunalnej  

i mieszkaniowej 

22.10.2019 r. 

 

Sprawdził: 

M. Szczerba – Kierownik Referatu IRO 

22.10.2019 r. 

 

Akceptacja prawna: 

M. Merta – adwokat 

22.10.2019 r. 

 

 

 
Zatwierdził: 

Z. Piątek- Wójt 

22.10.2019 r. 

 

 

Uzasadnienie 



 

do uchwały Nr ../.../2019 r. Rady Gminy Piekoszów z dnia … października 2019 r.  

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach „Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. 

 

    Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1123) Wojewoda Świętokrzyski 

ogłosiła nabór wniosków na dofinansowanie w 2019 r. zadań w ramach Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Na dofinansowanie w 

ramach Funduszu dla województwa świętokrzyskiego w 2019 r. przeznaczono kwotę 21 484 

820,55 zł. 

     Zadanie przewiduje dopłatę do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności 

publicznej wynoszącej nie więcej niż 1,00 zł. Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie 

ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10%.  Z 

wnioskiem o dofinansowanie może wystąpić organizator publicznego transportu zbiorowego: 

gmina, powiat, województwo, związek międzygminny. 

 

   Przedmiotowa uchwała Rady Gminy jest niezbędna w celu uzyskania dofinansowania 

zadania w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej” na 2019 r. 

 

 

 

 

 
Sporządziła: 

A. Foks – inspektor ds. gospodarki komunalnej  

i mieszkaniowej 

22.10.2019 r. 

 

Sprawdził: 

M. Szczerba – Kierownik Referatu IRO 

22.10.2019 r. 

 

Akceptacja prawna: 

M. Merta – adwokat 

22.10.2019 r. 

 

 

 
Zatwierdził: 

Z. Piątek- Wójt 

22.10.2019 r. 

 

 


