Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 216 ust 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy
z dnia

27 sierpnia

2009 r.

o finansach

publicznych

(Dz. U.

z 2019 r.

poz. 869),

art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 i 2435, z 2019 r. poz. 730), Rada Miejska w Głogówku uchwala,
co następuje:
§ 1. Udziela się Powiatowi Prudnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na
wykonywanie przez ten Powiat zadania w postaci organizacji publicznego transportu
zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej
ze środków budżetu Gminy Głogówek na 2019 rok w wysokości 45 000,00 zł (słownie:
czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).
§ 3. Wykonanie uchwały poprzez zawarcie stosownej umowy powierza się Burmistrzowi
Głogówka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W lipcu 2019 r. z terenu Powiatu Prudnickiego wycofał się przewoźni Arriva Bus Transport Polska sp.
z o.o. W związku z tym zdarzeniem zaistniało ryzyko, że publiczny transport zbiorowy na rzeczonym
obszarze albo przestanie istnieć, albo zostanie mocno ograniczony.
Gminy: Głogówek, Lubrza oraz Prudnik doszły do porozumienia wraz z Powiatem Prudnickim, z
którego wynika, iż to właśnie ta jednostka podejmie się zadania organizowania publicznego
transportu zbiorowego w oparciu o środki własne oraz udzieloną przez gminy pomoc finansową.
Miesięczny koszt tego zadania w rozłożeniu na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w
2019 r. przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.

Gmina Głogówek – 9.000 zł.
Gmina Prudnik – 10.000 zł
Gmina Lubrza – 7.250 zł
Powiat Prudnicki – 26.250 zł

