UCHWAŁA NR XXXII/197/20
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nieborów oraz wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 10 ust. 1 oraz art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 8 pkt 2 ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.)
w związku z art. 13 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1123 z późn. zm.) Rada Gminy Nieborów
uchwala, co następuje:
§ 1. Gmina jako organizator przewozów o charakterze użyteczności publicznej organizuje gminne
przewozy pasażerskie, podejmując odpowiednie działania związane z organizacją tych przewozów.
§ 2. 1. Określa się sieć komunikacyjną, na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze
użyteczności publicznej na terenie Gmin Łowicz, Nieborów i Skierniewice w międzygminnych przewozach
pasażerskich.
2. Sieć będzie się składać z następujących linii komunikacyjnych:
1) Mokra Prawa – Sierakowice Prawe – Bełchów – Bobrowniki – Zielkowice.
§ 3. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Skierniewice dotyczącego
uruchomienia komunikacji autobusowej na Linii łączącej obszar Gminy Nieborów z obszarem Gminy
Skierniewice i upoważnia Wójta Gminy Nieborów do podpisania porozumienia.
2. Szczegółowe warunki przyjęcia zadania, w tym zasady jego finansowania, określone zostaną
w porozumieniu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Osóbka

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6F860FA4-7F53-4A0D-B530-F2D66CC0AFFE. podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gminy mogą zawierać
porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych.
Podjęta uchwała umożliwi zawarcie porozumienia z Gminą Skierniewice, w oparciu o które Gmina
Skierniewice będzie wykonywała zadanie publiczne polegające na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
ludności z terenu Gminy Nieborów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Porozumienie
międzygminne określi szczegółowe warunki wykonywania przez Gminę Skierniewice na rzecz Gminy
Nieborów zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego, w tym jego warunki finansowe.
Mając na względzie powyższe podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.
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