
Uchwała Nr VI/69/2019 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia 28 marca 2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr V/58/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2019 r. 
w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie 
Raszyn zadania publicznego. 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 58 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 4 
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2016 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 

§ 1 

W § 2 Uchwały Nr V/58/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie 
zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Raszyn zadania 
publicznego ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na wykonanie zadania określonego w § 1 przeznacza się środki do kwoty 87 108,00 zł 
(słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiem złotych).”  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V/58/2019 Rady Gminy Michałowice 
z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie 
powierzenia Gminie Raszyn zadania publicznego. 

W proponowanej uchwale, w § 2 zmianie uległa kwota środków przeznaczonych na 
finansowanie zadania w 2019 r.  

Po podjęciu przez Radę Gminy Michałowice Uchwały Nr V/58/2019, Gmina Raszyn 
poinformowała o nowej (wyższej) stawce za wozokm. Zmiana kwoty wynika z podpisanej 
przez ZTM i Gminę Raszyn umowy na świadczenie usług przewozowych – linię L23 Raszyn-
Pruszków. Z zapisów umowy wynika, że Gmina pokrywa 80% kosztów, a pozostałe 20% 
ZTM. Na tej podstawie określono, że na terenie Gminy Michałowice: 

- całkowity przebieg [wozokm] – 25 320, 78 
- stawka za wozokm [zł] – 4,30  
- wysokość łącznego dofinansowania linii [%] - 80,  

co daje kwotę 7 259,00 zł/miesiąc, czyli 87 108,00 zł za rok 2019 r. 

W celu utrzymania współpracy z Gminą Raszyn w zakresie organizacji lokalnego 
transportu zbiorowego, wnioskuję o zwiększenie środków do określonej kwoty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


