
Uchwała Nr .................... 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu z przeznaczeniem na 
organizację powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634z późn. zm.) Rada Gminy 
Michałowice uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Udziela się Powiatowi Pruszkowskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Michałowice na 
2023 rok w kwocie 285.483,50 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta 
osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków na 
realizację powiatowo-gminnych linii autobusowych użyteczności publicznej obsługujących Gminę 
Michałowice realizowanych przez Powiat w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r . 

2. Środki przeznaczone na sfinansowanie zadania wymienionego w ust. 1 będą pochodzić 
z dochodów własnych Gminy Michałowice. 

§ 2.  

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 
określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Gminą Michałowice. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

do uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Pruszkowskiemu z przeznaczeniem na organizację powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich 
o charakterze użyteczności publicznej 
 

Zgodnie z art. 216  ust. 2  pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wydatki 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być przeznaczone na pomoc rzeczową lub 
finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.  
 
Przekazanie zadań z zakresu organizacji transportu publicznego powiatowi pruszkowskiemu 
umożliwi funkcjonowanie linii autobusowych uruchomionych w 2022 r., które zaczęły cieszyć się 
popularnością wśród mieszkańców, tj.: 

1) nr 60 Walendów - Kajetany - Nadarzyn - Nowa Wieś - Pruszków; 
2) nr 61 Rybie - Raszyn - Michałowice - Pruszków - Moszna - Brwinów - Rokitno - Błonie; 
3) nr 62 Rybie - Raszyn - Janki - Sokołów - Komorów - Pruszków - Piastów. 

 
Niniejszą uchwałę należy przyjąć dla prawnej realizacji zadania. 
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