
UCHWAŁA NR XXX/387/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 24 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę  w sprawie zmiany nazwy jednostki  organizacyjnej  i  uchwalenia
statutu  Miejskiego  Zarządu  Dróg  i  Komunikacji  w  Kaliszu  oraz  upoważnienia  do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w
związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016
r.  poz.  1440)  oraz  art.  7  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  dnia  16  grudnia  2010 r.  o  publicznym
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zm.) i art. 5b, 6, 18 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.) uchwala
się, co następuje: 

§ 1.

W Statucie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu, stanowiącym załącznik do
uchwały Nr XIV/163/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 roku w sprawie
zmiany  nazwy jednostki  organizacyjnej  i  uchwalenia  statutu  Miejskiego  Zarządu  Dróg  i
Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej, w § 5 uchyla się pkt 60).

§ 2.

 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

  Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza

                       /.../
             Andrzej Plichta



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXX/387/2016

RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 24 listopada 2016 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia
statutu  Miejskiego  Zarządu  Dróg  i  Komunikacji  w  Kaliszu  oraz  upoważnienia  do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Zgodnie z zawartą pomiędzy operatorem i organizatorem publicznego transportu zbiorowego

umową  o  świadczenie  usług  w  zakresie  publicznego  transportu  zbiorowego,  środki  ze

sprzedaży  biletów  komunikacji  miejskiej,  a  także  opłaty  dodatkowe  stanowią  przychód

operatora z tytułu realizacji usług przewozowych. W związku z powyższym uzasadnione jest

wykreślenie  w  §  5  pkt.  60  Statutu  Miejskiego  Zarządu  Dróg  i  Komunikacji  w  Kaliszu

stanowiącego  załącznik  do uchwały  Nr XIV/163/2015 Rady Miejskiej  Kalisza z dnia  17

września 2015 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu

Miejskiego  Zarządu  Dróg  i  Komunikacji  w  Kaliszu  oraz  upoważnienia  do  załatwiania

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Wprowadzone zmiany umożliwiają

przekazanie uprawnień do poboru opłat dodatkowych operatorowi. Jednocześnie, w związku

z  tym,  że  zadanie  w  zakresie  kontroli  posiadania  przez  pasażerów  biletów  komunikacji

miejskiej,  pozostaje  w  ścisłym  związku  z  poborem  opłat  dodatkowych,  zasadnym  jest

przekazanie realizacji także tego zadania operatorowi. 

         Prezydent 
                 Miasta Kalisza

              /.../
Grzegorz Sapiński 


