UCHWAŁA NR XVII/116/15
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego organizacji publicznego
transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Kożuchów oraz Gmin:
Bytom Odrzański, Nowe Miasteczko, Siedlisko, Nowa Sól, Otyń, Nowa Sól – Miasto
i Kolsko
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) oraz
art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., nr 5, poz. 13 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę zawarcia przez Gminę Kożuchów porozumienia międzygminnego
w sprawie przejęcia przez Gminę Nowa Sól - Miasto zadania organizacji publicznego transportu
zbiorowego w graniach administracyjnych Gminy Kożuchów oraz Gmin:
1) Bytom Odrzański;
2) Nowe Miasteczko;
3) Siedlisko;
4) Nowa Sól;
5) Otyń;
6) Kolsko.
§ 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania, o którym mowa w § 1, zostaną określone
w porozumieniu, do zawarcia którego upoważnia się Burmistrza Kożuchowa.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Kożuchowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Niezgodzki

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318;
z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.
2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. nr 228, poz. 1368; z 2014 r. poz.
423 i poz. 915; z 2015 r. poz. 390.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz.
594 z późn. zm.) gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia
jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Gmina wykonująca powierzone jej
zadanie przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związanych z powierzonymi jej
zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania.
Jednym z zadań własnych gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego.
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5,
poz. 13 z późn. zm.) wymaga, aby dla przewozów obejmujących obszar gmin sąsiadujących,
gminy zawarły porozumienie mocą którego jednej z nich powierzona zostanie funkcja
organizatora publicznego transportu zbiorowego, do zadań którego należeć będzie planowanie,
organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na obszarze i w zakresie
objętym porozumieniem międzygminnym.
Po zawarciu porozumienia Gmina Nowa Sól - Miasto wykonywać będzie zadania określone dla
organizatora publicznego transportu zbiorowego przez ustawę o publicznym transporcie
zbiorowym, tj. planowanie rozwoju transportu, organizowanie publicznego transportu
zbiorowego i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym, na zasadach określonych
porozumieniem.

