
UCHWAŁA NR LXI/879/2023 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 23 lutego 2023 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żelazków 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 2023 r. poz. 40) 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 z późn. zm.) uchwala się,  co następuje: 

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

2. Przejęcie przez Miasto Kalisz przekazanego przez Gminę Żelazków zadania, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na 
podstawie porozumienia międzygminnego. 

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. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, Gmina wykonująca zadania publiczne objęte 
porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, 
a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania. Natomiast na podstawie 
art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy 
należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na 
ten cel odpowiedniego majątku. 

W wyniku rozmów przeprowadzonych w połowie lutego br. uzgodniono, że Miasto Kalisz otrzyma od 
Gminy Żelazków kwotę dotacji celowej w wysokości 10 000 zł za obsługę w roku 2023 kaliską 
komunikacją miejską przystanku zlokalizowanego na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w 
miejscowości Kolonia Skarszewek. 

W celu podpisania nowego porozumienia konieczne jest udzielenie zgody przez Radę Miasta Kalisza. 
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 
 
 

w z. Prezydenta Miasta Kalisza 
/…/ 

Grzegorz Kulawinek 
Wiceprezydent Miasta Kalisza 
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