
UCHWAŁA Nr 291.L.2022 
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wojewodą Mazowieckim na 
dopłatę do usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z Funduszu 
rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), w związku z art. 7 ust.l pkt 3 lit „a”, 
art. 8 pkt 2 i art. 15 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym 
transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) oraz art. 22 ust. 2 ustawy 
z dnia 16 maja 2019 roku o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 717 z późn. zm.), 
uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Powiat Sierpecki umowy 
z Wojewodą Mazowieckim na dopłatę do usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEV /ODNICZĄCY RADY



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY Nr 291.L.2022 

RADY POWIATU W SIERPCU 
z dnia 27 lipca 2022 r.

Zarząd Powiatu Sieipeckiego wychodząc naprzeciw problemom wykluczenia 
komunikacyjnego mieszkańców Powiatu Sierpeckiego, podjął starania, które 
docelowo w niedalekiej przyszłości, powinny zapewnić mieszkańcom Powiatu 
transport publiczny z miejsca zamieszkania do Sierpca, w którym ma swoją siedzibę 
większość instytucji powiatowych oraz powrót do domu.

Pilotażowo na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2022 rok, Powiat Sierpecki 
jako organizator publicznego transportu zbiorowego, uruchamia przy wykorzystaniu 
dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, 7 przystępnych 
cenowo linii autobusowych. W dniu 20 lipca 2022 roku Starosta Sierpecki otrzymał 
informacje o objęciu przez Wojewodę Mazowieckiego wniosku Powiatu 
Sierpeckiego dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej. Zawarcie umowy z Wojewodą 
Mazowieckim na dopłatę do organizowanych publicznych przewozów 
autobusowych musi być poprzedzone podjęciem uchwały wyrażającej zgodę na 
zawarcie tej umowy (art. 22 ust. 2 ustawy o Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 717 
z późn. zm.). Zatem podjęcie tej uchwały jest w pełni uzasadnione.


