
UCHWAŁA Nr 336.LIX.2023 
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 17 lutego 2023 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem 
Sierpeckim a Gminą Miastem Płock w zakresie powierzenia zadania 
organizacji publicznego transportu zbiorowego Powiatowi Sierpeckiemu

Na podstawie art. 4 ust.l pkt 6, art.73 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2022r. poz 1526) i art 7 ust. 1 pkt 3 lit „b” 
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym ( t.j. Dz. U. 
z 2022r. poz. 1343 z późn. zm.), uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na zawarcie przez Powiat Sierpecki porozumienia 
w sprawie powierzenia przez Gminę Miasto Płock zadania z zakresu organizacji 
publicznego transportu zbiorowego osób na rzecz Powiatu Sierpeckiego na linii 
komunikacyjnej użyteczności publicznej relacji; Sierpc- Lelice- Bielsk- Zągoty- 
Płock Cmentarz Komunalny - Płock Kochanowskiego - Płock Jachowicza D.A., 
przekraczającej granice Powiatu Sierpeckiego, Powiatu Płockiego oraz Gminy 

Miasta Płocka.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia porozumienia z Miastem 
Płock określającego szczegółowe warunki realizacji zadania o którym mowa w §1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY Nr 336.LIX.2023 

RADY POWIATU W SIERPCU 
z dnia 17 lutego 2023 roku

Zarząd Powiatu Sierpeckiego wychodząc naprzeciw problemom wykluczenia 
komunikacyjnego mieszkańców Powiatu Sierpeckiego, podjął starania, które 
docelowo w niedalekiej przyszłości, powinny zapewnić mieszkańcom Powiatu 
Sierpeckiego transport publiczny z miejsca zamieszkania do Płocka, w którym wielu 
mieszkańców Powiatu Sierpeckiego ma pracę lub dojeżdża do instytucji publicznych, 
w celu załatwienia różnych spraw.

Powiat Sierpecki jako organizator publicznego transportu zbiorowego 
od 1 lutego 2023 r. do 31.12.2023 r . , uruchomi przy wykorzystaniu dofinansowania 
z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, jedną przystępną cenowo linię 
autobusową.

W związku z tym, że zostały środki do wykorzystania w Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych, Starosta Sierpecki ubiega się o dofinansowanie na 
kolejną linię komunikacyjną Sierpc- Lelice- Bielsk- Zągoty- Płock Cmentarz 
Komunalny - Płock Kochanowskiego - Płock Jachowicza D.A., przekraczającą 
granice Powiatu Sierpeckiego, Powiatu Płockiego oraz Miasta Płocka .

Zgodnie z art 7 ust.l pkt 3 lit „b” ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku 
o publicznym transporcie zbiorowym ( t.j. Dz. U. z 2022r. poz .1343 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 albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach 
pasażerskich, na obszarze powiatów, które zawarły porozumienie.

Złożenie wniosku o dofinansowanie musi być poprzedzone zawarciem 
porozumienia z Gminą Miastem Płock, z uwagi na to, że jest to linia komunikacyjna, 
w skład której wchodzą 3 przystanki położone na terenie Miasta Płocka tj. Płock 
Cmentarz Komunalny - Płock Kochanowskiego - Płock Jachowicza D.A.

Ponieważ jest to linia komunikacyjna, której przebieg dotyczy Gminy Miasta 
Płocka, wystąpienie w roli organizatora przewozów na tej linii musi być poprzedzone 
zgodą Rady Miasta Płocka na organizowanie tych przewozów przez Powiat 
Sierpecki. Również niezbędna jest w tym zakresie uchwała Rady Powiatu 
Sierpeckiego.
Uchwała wychodzi naprzeciw zabezpieczeniu podstawowych potrzeb mieszkańców 
Powiatu Sierpeckiego w zakresie transportu publicznego. Zatem podjęcie tej uchwały / /  
jest w pełni uzasadnione. PRZEWODNICZĄCY r/ dY
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