
UCHWAŁA Nr 310. M .2021  
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 7 grudnia 2021 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Płockiemu organizacji 
publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Drobin- 
Sierpc

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 920 z późn. zm.) oraz 
§ 77 Statutu Powiatu Sierpeckiego uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu 
w Sierpcu Nr 22.IV.2018 z dnia 28.12.2018r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r., 
poz. 499) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 
powierzenia Powiatowi Płockiemu organizacji publicznego transportu 
zbiorowego na linii komunikacyjnej Drobin - Sierpc

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Andrzej Cześnik

2. Sławomir Olejniczak

3. Sławomir Krystek

4. Dariusz Twardowski

5. Marek Chyliński

Przewodniczący Zarządu 

Członek Zarządu 

Członek Zarządu 

Członek Zarządu 

Członek Zarządu



PROJEKT”

UCHWAŁA Nr . .2021
RADY POWIATU W SIERPCU 

z d n ia ..............................

w sprawie powierzenia Powiatowi Płockiemu organizacji publicznego 
transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Drobin -  Sierpc

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 12 pkt 11 i art. 73 ust. 1 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 
920 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. „b” ustawy z dnia 16 grudnia 2010r.
0 publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 202lr., poz. 1371) uchwala 
się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Powiat Sierpecki 
porozumienia z Powiatem Płockim w sprawie powierzenia Powiatowi 
Płockiemu zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego 
osób w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej relacji 
Drobin -  Sierpc, przebiegającej na obszarze powiatów sierpeckiego
1 płockiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie do projektu 

UCHWAŁY RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia grudnia 2021 r.

w sprawie powierzenia Powiatowi Płockiemu organizacji publicznego 

transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Drobin -  Sierpc

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o publicznym transporcie 
zbiorowym ze względu na obszar działania organizatorem publicznego 
transportu zbiorowego jest powiat, któremu powierzono zadania organizacji 
publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między 
powiatami.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych 
powiatu. W szczególności zadania własne obejmują sprawy lokalnego 
transportu zbiorowego.

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny 
przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej 
linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej.

Powiatowe przewozy pasażerskie to przewozy wykonywane
w granicach administracyjnych powiatu lub dwóch powiatów, jeżeli zostało 
zawarte porozumienie w celu wspólnej realizacji publicznego transportu 
zbiorowego. Powiat wykonujący zadania publiczne objęte porozumieniem 
zawartym z innym powiatem, przejmuje jego prawa i obowiązki związane 
z powierzonymi jemu zadaniami.

Należy również podkreślić, że zawarcie przez zainteresowane powiaty 
porozumienia ma na celu zaspokajanie podstawowych potrzeb
komunikacyjnych mieszkańców tych powiatów.

Wspólna komunikacja na terenie Powiatu Sierpeckiego i Płockiego 
przyczyni się do dalszego rozwoju powiatów. W szczególności zapewni 
dowóz młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych, ludności do lekarzy, 
instytucji kultury, sądów i podmiotów gospodarczych.
Argumentacja powyższego nie pozostawia wątpliwości co do słuszności 
przedmiotowego porozumienia.

Andr- iśnik


