
UCHWAŁA Nr C .167.2023
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 28 lutego 2023 n

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na
świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 32 ust. l i ust. 2 pkt l ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r., póz. 1526 ) oraz §64 ust. l pkt
2 i § 77 ust. l Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 28 grudnia 2018r.
(Dz. Urz. Woj. Maź. z 2019r., póz. 499) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie
usług publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej relacji;
Sierpc- Lelice- Bielsk- Zągoty- Płock.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Andrzej Cześnik

2) Sławomir Olejniczak

3) Marek Chyliński

4) Sławomir Krystek

5) Dariusz Twardowski

- Przewodniczący

- Członek

- Członek

- Członek

- Członek



„PROJEKT

UCHWAŁA Nr . .2023
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 2023 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na
świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r.., póz. 1526) , art. 22 ust. l pkt l i ust. 2 ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z
2022r. póz.. 1343 z późn . zm. ) i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 209 roku
o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej (Dz. U. z 2022 r. póz. 2464), uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na zawarcie przez Powiat Sierpecki umowy
z operatorem na świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego
o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej relacji:
Sierpc- Lelice - Bielsk- Zągory - Płock.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą
od dnia l marca 2023r.



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr

RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia

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 oraz zapewnić dostępność do instytucji
świadczących usługi publiczne .

Powiat Sierpecki organizator publicznego transportu zbiorowego
od 1.03.2023r. 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 linie autobusową relacji Sierpc-Lelice - Bielsk- Zągoty - Płock.
Zawarcie umowy z operatorem na realizację przewozów na tej linii, powinno być
poprzedzone zgodą Rady Powiatu. Zatem podjęcie tej uchwały jest w pełni
uzasadnione.

STAROSTA

lr~l
Andrzej SM>rr$r Cześnik


