
UCHWAŁA NR LIX/835/2022 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 28 grudnia 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie a Miastem 
Kalisz na powierzenie prowadzenia przez Miasto Kalisz zadania publicznego w zakresie lokalnego 

transportu zbiorowego. 

Na podstawie art. 74 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. 
zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przejęcie przez Miasto Kalisz przekazanego przez Gminę Godziesze Wielkie 
zadania publicznego w zakresie zbiorowego transportu lokalnego, w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców 
Gminy Godziesze Wielkie w zakresie komunikacji zbiorowej. 

2. Przejęcie przez Miasto Kalisz przekazanego przez Gminę Godziesze Wielkie  zadania, o którym mowa 
w ust. 1 nastąpi na podstawie porozumienia międzygminnego i umowy o dotację. 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr VII/88/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wyrażenia 
zgody na przejęcie zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński 
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Uzasadnienie 

Przeprowadzone jesienią 2021 r. badania wykazały niską frekwencję pasażerów korzystających z linii 3D, co 
jest wynikową braku uzasadnienia ponoszenia dalszych kosztów na utrzymanie linii w relacji Kalisz – Żydów. 
Drugim powodem jest niewystarczający poziom dotacji przekazywanej przez gminy Opatówek i Godziesze 
Wielkie na utrzymanie linii 3B do Chełmc przez Wolicę. W wyniku rozmów przeprowadzonych na początku 
grudnia br. uzgodniono, że ze względu na konieczność zapewnienia przez Miasto Kalisz mieszkańcom miasta 
dojazdu do Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy na Wolicy oraz Poradni Specjalistycznej Chorób Płuc i Gruźlicy, 
koszty podmiejskiego odcinka linii 3B do przystanku  Wolica Szpital ponoszone będą po 50% przez Miasto 
Kalisz i Gminę Godziesze Wielkie. 

W celu podpisania kolejnego porozumienia między wyżej wymienionymi gminami  konieczne jest 
udzielenie zgody przez Radę Miasta Kalisza. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej  
uchwały. 

 

Prezydent 
Miasta Kalisza 

/…/ 
Krystian Kinastowski 
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