
           Projekt 

 

Uchwała nr _ /_ /2019 

Rady Gminy Piekoszów 

z dnia …. października 2019 r. 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 

lit. a) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2016 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1696) i art. 22 ust. 2 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.Uznając zasadność funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie 

zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na 

linii komunikacyjnej: Łaziska – Zagórze – Jaworznia – Piekoszów – Szczukowskie Górki – 

Łaziska, Rada Gminy Piekoszów wyraża zgodę na zawarcie umowy  

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności 

publicznej z operatorem publicznego transportu zbiorowego. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów. 

 

§ 3. 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 wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. 
 

    Gmina Piekoszów zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.  

o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 730  

i 1696) jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej w gminnych 

przewozach pasażerskich. 
     W wyniku ogłoszonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego naboru wniosków  

o dofinansowanie w 2019 r. zadań w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych  

o charakterze użyteczności publicznej, Gmina Piekoszów złożyła wniosek o uzyskanie dofinansowania 

na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej. Dofinansowanie obejmuje realizację linii komunikacyjnej:  Łaziska – Zagórze – Jaworznia 

– Piekoszów – Szczukowskie Górki – Łaziska. 
   O potrzebie uruchomienia linii komunikacyjnej: Łaziska – Zagórze – Jaworznia – Piekoszów – 

Szczukowskie Górki – Łaziska wnioskowali mieszkańcy z miejscowości Zagórze, Łaziska  

i Jaworznia. Przychylając się do wniosków mieszkańców, zostanie utworzona linia komunikacyjna na 

trasie nieobsługiwanej ani w transporcie komercyjnym, ani w transporcie publicznym. 
 W związku z tworzeniem nowej linii komunikacyjnej na trasie: Łaziska – Zagórze – Jaworznia 

– Piekoszów – Szczukowskie Górki – Łaziska, należy zawrzeć umowę pomiędzy organizatorem 

publicznego transportu zbiorowego tj. Gminą Piekoszów a wybranym operatorem, który będzie 

świadczył usługę w zakresie  publicznego transportu zbiorowego na w/w linii. 

 Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1123), zawarcie umowy 

musi być poprzedzone wyrażeniem zgody przez organ stanowiący właściwego organizatora. Wyrażenie 

zgody na zawarcie umowy w gminnych przewozach pasażerskich należy do właściwości Rady Gminy 

Piekoszów. 
 Zawarcie umowy z operatorem i uruchomienie linii komunikacyjnej warunkuje uzyskanie 

dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 

  Z uwagi na powyższe podjęcie stosownej uchwały jest przedmiotowe i zasadne. 

 

 

 
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. 

 


