UCHWAŁA NR XXVI/

/2020

RADY GMINY SKIERNIEWICE
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy
Skierniewice oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b w związku z art. 8 pkt
2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1944) Rada Gminy Skierniewice 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 Gminy Skierniewice oraz Gmin, z którymi
zawrze porozumienie opisane w art. 7 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie drogowym w
gminnych przewozach pasażerskich tj. Gmin: Słupia, Godzianów, Głuchów, Nieborów i
Łowicz.
2. Sieć będzie się składać z następujących linii komunikacyjnych:
a. Ludwików – Janisławice – Głuchów – Białynin;
b. Dąbrowice – Godzianów – Słupia – Zagórze;
c. Mokra Prawa – Sierakowice Prawe – Bełchów – Zielkowice.
§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz do zawarcia umowy o
dopłatę, o której mowa w art. 13 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Gminy Skierniewice
Witold Baranowski

Uzasadnienie

Rozwój publicznego transportu zbiorowego jest jednym z istotnych zadań samorząd gminnego.
Utrzymanie linii autobusowych pomiędzy Gminami Słupia, Godzianów, Głuchów, Nieborów,
Łowicz pozwoli na kontynuację zadania rozpoczętego w roku 2020 poprzez udostępnienie
mieszkańcom nowych możliwości komunikacyjnych. Szacunkowa roczna liczna
wozokilometrów to 224 383,60.
Zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2020 r. poz. 713, poz. 1378) Gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie
powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Gmina wykonująca
zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin,
związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach
realizacji powierzonego zadania.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2020 r. poz. 713, poz. 1378) do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie
uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel
odpowiedniego majątku.
Zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2020 r. poz. 713, poz. 1378) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań
własnych gminy, do których w szczególności należą sprawy m.in. lokalnego transportu
zbiorowego.

