
UCHWAŁA NR XXIV/176/20 
RADY GMINY NOWE OSTROWY 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminą Krośniewice 
dotyczącego uruchomienia Komunikacji autobusowej na liniach łączących obszar gminy Nowe 

Ostrowy z Gminą Krośniewice 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) oraz art. 4 ust. 1 pkt 3, 
art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1944, poz. 1378) Rada Gminy Nowe Ostrowy uchwala, co następuje: 

§ 1. Upoważnia się Wójta Gminy Nowe Ostrowy do zawarcia porozumienia z Gminą Krośniewice 
dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na liniach łączących obszar gminy Nowe Ostrowy 
z Gminą Krośniewice. 

§ 2. Zadanie będzie realizowane na obszarze Gminy Nowe Ostrowy i Gminy Krośniewice na zasadach 
ustalonych przez strony porozumienia. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944, poz. 1378) umożliwia
powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między
gminami – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, na
obszarze gmin, które zawarły porozumienie.

Zawieranie porozumień międzygminnych w sprawie powierzenia jednej z gmin przez drugą gminę
określonych zadań publicznych przewidziane zostało w art. 74 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodę
na taką formę współdziałania międzygminnego wyraża rada gminy w formie uchwały.

Szczegółowe warunki realizacji powierzonego zadania i przekazywania dotacji określone zostaną w
zawartych porozumieniach międzygminnych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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