
 

UCHWAŁA Nr  330/XLV/2022 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 30 marca 2022 roku 

 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na organizację 

autobusowych  przewozów pasażerskich  o charakterze użyteczności publicznej 

 

 

 Na podstawie art. 10 ust.2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                           

o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) w zw. z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305  z póżn. 

zm.) i art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.. o publicznym transporcie zbiorowym 

(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 z późn. zm.) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

 Udziela się w 2022 roku pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na organizację 

autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. 

 

§ 2. 

 

 Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej                      

ze środków budżetu Gminy Miasta Gostynina na 2022 rok w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy 

tysiące złotych 00/100). 

 

§ 3. 

 

 Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków zostaną 

określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Gostynińskim a Gminą Miasta Gostynina. 

 

§ 4. 

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

§ 5. 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Andrzej Hubert Reder 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

 Powiat Gostyniński pismem WK.7140.2.4.2022 z dnia 14 lutego 2022 r. zwrócił się                   

do Gminy Miasta Gostynina o udzielenie wsparcia finansowego w zakresie realizowanego 

powiatowego transportu lokalnego na terenie Powiatu Gostynińskiego. 

 Powiat Gostyniński realizując zadania z zakresu funkcjonowania komunikacji zbiorowej 

publicznej, biorąc pod uwagę obszar działania lub zasięg przewozów – art. 7 ustawy z dnia             

16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie drogowym, podejmuje działania zmierzające                  

do przywracania połączeń autobusowych do rejonów, w których komunikacja zbiorowa nie istnieje 

lub jest niewystarczająca. Utrzymanie niezbędnych połączeń komunikacyjnych pozwalających                

mieszkańcom powiatu na dojazd do pracy, szkół, placówek służby zdrowia wymaga współdziałania 

wszystkich jednostek samorządowych zlokalizowanych na terenie powiatu.  Powiat Gostyniński 

wobec tego zwrócił się do poszczególnych gmin o udzielenie wsparcia finansowego. 

 Udzielona Powiatowi Gostynińskiemu pomoc finansowa pozwoli realizować usługę 

przewozu autobusowego zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej: 

Gostynin – Szczawin Kościelny przez Zalesie do końca bieżącego roku, co pozwoli na lepsze 

skomunikowanie mieszkańców Gminy Miasta Gostynina. 

 Pomoc udzielona Powiatowi Gostynińskiemu przewidziana jest na realizację przez Powiat 

zadania przewidzianego w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym. 

 

 

 


