
UCHWAŁA NR 157/XXX/2022 
RADY GMINY PACYNA 

z dnia 21 marca 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na organizację przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 

Na podstawie  art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022r. poz.559 ) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. 
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021r. poz. 1371 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się udzielić z budżetu Gminy Pacyna  pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na 
organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
budżetu Gminy Pacyna na 2022 rok w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100). 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej  i zasady rozliczenia środków zostaną określone 
w  umowie  zawartej pomiędzy Powiatem Gostynińskim, a Gminą Pacyna. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca  Rady 
 
 

Maria Obidowska 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 2B52AB85-1E7A-4CAC-8A24-A4A338B5BF8E. Podpisany Strona 1



 
UZASADNIENIE 

Powiat Gostyniński zwrócił do Gminy Pacyna o udzielenie wsparcia finansowego na realizację 
zadań w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu 
Gostynińskiego. 
W roku 2021 Powiat Gostyniński uruchomił 8 nowych linii autobusowych zapewniając tym samym 
mieszkańcom Powiatu, w tym mieszkańcom naszej Gminy szybszy i sprawniejszy dojazd do pracy, 
szkół czy placówek służby zdrowia. 
Na rok 2022 Powiat Gostyniński w ramach swojego zadania własnego  - zgodnie z art. 7 ustawy z 
dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowy jest organizatorem przewozów 
pasażerskich w publicznym transporcie drogowym na swoim terenie. Powiat pragnie utrzymać, a 
nawet rozszerzyć zasięg linii komunikacyjnych na swoim  terenie, w związku z powyższym 
zwrócił się do gmin o wsparcie finansowe. 
Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na organizację przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest w pełni zasadne, bowiem utrzymanie 
istniejących, wydłużenie  już istniejących linii komunikacyjnych, a także powstanie nowych linii 
autobusowych na terenie Powiatu, w tym na terenie Gminy Pacyna umożliwia mieszkańcom 
Gminy Pacyna bardziej sprawne przemieszczanie się z mniejszych miejscowości do miejsc pracy, 
szkół i innych instytucji zlokalizowanych w mieście. 
 Wsparcie finansowe zostanie udzielone na świadczenie usług w zakresie publicznego  
transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych: 
Gostynin – Sanniki przez Rybie, Pacynę, 
Gostynin – Romanów przez Trębki, Pacynę. 
 
 Przewodnicząca  Rady 

  
Maria Obidowska 
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