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C WA A Nr XIV/94/2019

RADYPOWIA KOL~KIEGO

z dnla 29 lerpnia 2019 roku

w prawie wyrażenia zgod na zawarcie umowy o doplatę ze środków
Funduszu rozwoju prZe'\lOZÓW autobuso ch o cha rakterze użyteczności

publicznej na linie komunikacyjne objęte dopłatą w 2019r.

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 11 w Z\ iązku z art. . ust. 1 pkt 6, art, 5 ust. 2, ustawy z
dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie. powiatowym (j.t.: Oz, U, z 2019 r., poz. 511) iaJ1. 22
ust, 2 oraz art. ._7 ust. 1 ustawy z dnia] maja 2019r. o Funda zu rozwoju przewozów
autobusowych o charakterze użyte zności publicznej (j.t.: D . U~z 2019 r., poz. l123) - Rada.
Po "'latu Kolsldeso uehwala co na. tępuje.

§ 1.

Wyraża się zgodę na za, arci umowy o dopłatę w 2019r. ze środków Funduszu rozwoju
przewozów autobusowych o charakterze użyteczno 'ci publicznej na świadczenie przez
Powiat Kolski usług 'N zakre te publicznego transportu zbiorowego.

§ 2.

Wykonani uchv aj. powierza się Staroście Po latu Kol kiego.

§3.

Uchwała hodzi w życie z dniem podjęcia,



zasadnienie

do I cłłwały Nr XIV/94/2019 Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 2'9 sierpnia 2019 roku

w sprawie \\ rażenia zgody na. zawarcie umowy o dopłatę ze 'rodków
Funduszu rozwoju prze,\IOZÓW autobu owych o charakterze użyteeznoścl

publicznej na linie komunikacyjne objęte dopłatą w 2019r.

w związku z wejściem w życie z dniem 18 lipiec 2019r. ustawy z dnia 16 maja 2019r. o
funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyte zno ci publicznej (j.t.: Dz.
U. 2019 r., poz. 112'" - zwanej dalej ~,U tawa o Fundus u , umożliwiającej uzyskani
dopłaty do wozokilometra przewozu o charakterze użyteczno ~ci publicznej przy spełnieniu
m.in. warunków:

•. sfinan o' ania ze środków własn ch organizatora części cen usługi w wysokości nit;
mniejszej niż 10%

Zgodnie z art, 7 u t. I pkt S lit a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 20]6 z zm.) organizatorem publicznego
transportu zbiorowego jes powiat któremu powierzono zadanie organizacji publicznego
transportu zbiorowego ~ na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powia owych
przewozach pasażerskich, Ustawodawca nałożył prawa i obowiązki na organizat ra
publicznego transportu zbiorowego i tak y prz pisie art, 22 ust. 2 ustawy o Funduszu:
•zawarcie umowy wymaga uzy kania zgody organu stanowiącego włru ci, ego organizatora",
a w przepisach art. 27 ust. l: ,:dopłata jest udzielana po zawarciu przez organizatora umowy o
dopłatę z właści vym wojewodą".

W związku '7. pow ższyrn zasad, ym jest podjęcie niniejszej uchwały w celu
możliwości zawarcie urno vy o dopłatę ze środków Fundu szu w zakresie publicznego
transportu zbiorowego na linie komunikacyjne imożliwości skorzystania z dofinan owania w
przedmiotowym zakresie. -:
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