
UCHWAŁA NR RG-XXVII/307/20 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z dnia 28 września 2020 r. 

w sprawie zapewnienia uruchomienia linii autobusowej o charakterze użyteczności publicznej na terenie 
gminy Sitkówka-Nowiny w ramach "Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 22 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1123) Rada Gminy Sitkówka-
Nowiny uchwala, co następuje: 

§ 1. Zapewnia się uruchomienie linii autobusowej na trasie ZAWADA - KOWALA przez Nowiny 
o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny, która nie funkcjonowała co 
najmniej 3 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej oraz linii, na którą umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie tej ustawy: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Pyk 
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UZASADNIENIE

Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze

użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1123) Wojewoda Świętokrzyski planuje ogłosić III nabór

wniosków o dofinansowanie w 2020 r. zadań w ramach "Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o

charakterze użyteczności publicznej". Przedmiotowy Fundusz przewiduje dopłatę do 1 wozokilometra

przewozu o charakterze użyteczności publicznej wynoszącą nie więcej niż 3,00 zł. Warunkiem uzyskania

dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej

niż 10 %. Gmina Sitkówka - Nowiny zamierza wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie zadań w ramach

w/w funduszu na uruchomienie linii komunikacyjnej na terenie gminy. Przedmiotowa uchwała Rady Gminy

Sitkówka-Nowiny jest elementem formalnym, niezbędnym do uzyskania dofinansowania zadania w ramach

„Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” na 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk

Id: FD966E6C-FB3C-4B86-9D5B-CBC27EFE8A80. Podpisany Strona 1




