
Uchwała Nr 181IXVII/2019

Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 18 grudnia 2019r.

w sprawie przejecia zadania Powiatu Legionowskiego IV zakresie publicznego powiatowego

transportu zbiorowego w 2020r.

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Oz.U. z 2019[. poz. 506 z późno zrn.), art. 216 ust. 2 pkt. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Oz.U. z 2019r. poz. 869 z późno zm.), Rada
Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ ]

Wyraża się zgodę na przejęcie od Powiatu Legionowskiego do realizacji w drodze
porozumienia, prowadzenie zadania w zakresie organizacj i publicznego powiatowego
transportu zbiorowego w 20201'., polegającego na wykonywaniu lokalnej komunikacji
autobusowej w granicach administracyjnych Powiatu Legionowskiego w celu zaspokajania
potrzeb transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.

§ 2

Szczegółowy zakres zadań oraz sposób realizacji i rozliczenia określony zostanie
w porozumieniu zawartym między Miastem i Gminą Sercek a Powiatem Legionowskim.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 4

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do

Uchwały Nr 181fXVIII2019

Rady Miejskiej w Serceku

z dnia 18 grudnia 2019r.

Przejęcie przez Miasto i Gminę Serock od Powiatu Legionówskiego zadania z zakresu
organizacji publicznego transportu zbiorowego poprzez uruchomienie przez Gminę linii
autobusowej dowozowej mieszkańców Gminy Serock m.in. do siedziby Starostwa
Powiatowego w Legionowie oraz Centrum Komunikacyjnego w Legionowie, podyktowane
jest faktem wyrażenia chęci realizacji tego zadania przez Gminę Serock.

Szczegóły uruchomienia linii, warunków transportu oraz zasady przekazywania środków
finansowych na ten cel, zostaną określone w odrębnym porozumieniu zawartym między
stronami, jednakże koszty zadania zostaną pokryte ze środków budżetu powiatu
legionowskiego, w którym zabezpieczono odpowiednią kwotę na ten cel.

Ustawa o samorządzie gminnym pozwala gminie wykonywać zadania z zakresu
właściwości powiatu na podstawie porozumienia, zgodnie z art. 8 ust. 2a w/w ustawy. Zadanie
przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub
porozumienia wymaga podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zadania, zgodnie z art. 18 ust. 2
pkt. 11 wyżej cytowanej ustaw. Jednocześnie ustawa o finansach publicznych zgodnie z art.
2 J 6 ust. 2 pkt. 3 pozwala finansować zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego
do real izacj i w drodze umowy lub porozumienia. Powiat Legionowski na podstawie art. 7 ust.
1 pkt. 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ma możliwość powierzenia zadania
organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia pomiędzy samorządami.
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