Projekt

Uchwała Nr XVI/91/2016
Rady Gminy Osieczna
z dnia 21 września 2016 roku

w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy pomiędzy Gminą Osieczna i Powiatem
Starogardzkim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu
zbiorowego
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3b ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U z 2015 r. poz. 1440 ze zm.)
Rada Gminy Osieczna uchwala co następuje
§1
Wyraża się wolę zawarcia przez Gminę Osieczna umowy w sprawie powierzenia przez Gminę
Osieczna zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego osób na rzecz Powiatu
Starogardzkiego na liniach o charakterze użyteczności publicznej przekraczających granice
administracyjne Gminy Osieczna
§2
Szczegółowe warunki realizacji zadania, o którym mowa w § 1, zostaną określone w umowie.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osieczna.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

UZASADNIENIE
Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie transportu zbiorowego zgodnie
z art. 7 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2016 r., poz.
446) stanowi zadanie własne gminy.
W art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
Dz. U z 2015 r., poz. 1440 ze zm.) publiczny transport zbiorowy zdefiniowany został jako
powszechnie dostępny, regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu
po określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej.
Organizatorem publicznego transportu zbiorowego, właściwym ze względu na obszar działania lub
zasięg przewozów jest gmina, powiat i województwo. Do jego zadań należy planowanie rozwoju
koordynowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.
W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie stosownej uchwały, która zapewni dowóz
młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych, ludności do szpitala, instytucji kultury i przedmiotów
gospodarczych.

