
UCHWAŁA NR XXX/443/2020 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 29 września 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego i zawarcia porozumienia 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust.1 i art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.   Wyraża się zgodę na przekazanie przez Miasto Kalisz Powiatowi Kaliskiemu, w celu zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców powiatu w zakresie komunikacji zbiorowej, części zadania publicznego w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób na liniach komunikacyjnych w powiatowych 
przewozach pasażerskich. 

2. Przekazanie przez Miasto Kalisz Powiatowi Kaliskiemu zadania, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie 
porozumienia międzypowiatowego. 

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kalisza do zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/.../ 

Mirosław Gabrysiak
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj.
Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.) organizatorem publicznego transportu zbiorowego, właściwym ze
względu na obszar działania lub zasięg przewozów jest powiat, któremu powierzono zadanie organizacji
publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między powiatami – na linii komunikacyjnej
w powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów, które zawarły porozumienie.

W związku z ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1123, która weszła w życie 18 lipca 2019 r., Wójt
Gminy Blizanów, wystąpił do Powiatu Kaliskiego, z prośbą o uruchomienie dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców podległej mu gminy linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej. Przewozy
osób są planowane na trasach: Kalisz – Brudzew – Kalisz, relacji Zagorzyn – Janków Pierwszy – Blizanów –
Jarantów – Pawłówek oraz Kalisz – Brudzew – Kalisz, relacji Kalisz – Zagorzyn – Brudzew – Blizanów Drugi
– Janków Pierwszy – Zagorzyn.

Ich trasy w części przebiegać będą na terenie miasta Kalisza, na którym Miasto Kalisz jako miasto na
prawach powiatu jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Mając na uwadze zaspokojenie
potrzeb mieszkańców powiatu w zakresie komunikacji zbiorowej należy uznać za zasadne podjęcie uchwały
upoważniającej Prezydenta Miasta Kalisza do zawarcia stosownego porozumienia.

Prezydent
Miasta Kalisza

/.../
Krystian Kinastowski

Id: 0EC9DE31-4E3C-4C89-B415-3C845062AEA1. Uchwalony Strona 1




