
DRUK NR 568 
 

UCHWAŁA  NR ………../2019 
Rady Powiatu Drawskiego 

 z dnia …………………… 2019 r. 
 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Drawskim 
a Wojewodą Zachodniopomorskim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej 

  

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust.1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz art. 8 
pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. 
z 2018 poz. 2016 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. 
o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1123) Rada Powiatu Drawskiego uchwala, co następuje: 

  

§ 1. 

Wyraża się zgodę na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Drawskim a Wojewodą 
Zachodniopomorskim  o  dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej na linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 
miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju 
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 1123) oraz 
linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ww. ustawy.   

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

  

Przewodnicząca Rady 

       Urszula Ptak 

 

  



Uzasadnienie 

  
do uchwały nr …………………2019 

Rady Powiatu Drawskiego 
z dnia …………….2019 r. 

  

 Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. 2019 r., poz. 1123), Wojewoda 
Zachodniopomorski ogłosił nabór wniosków o objęcie w roku budżetowym 2019 dopłatą ze środków 
Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 

Dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 
miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed 18 lipca 2019 r. oraz linie, na które umowa o 
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po tym dniu. 

Dopłata wynosi nie więcej niż 1,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności 
publicznej. Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora 
części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10 % oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w 
zakresie transportu publicznego. 

Zgodnie z ogłoszeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 01.08.2019 r. dopłata udzielana jest 
po zawarciu przez organizatora umowy z Wojewodą. Zawarcie umowy wymaga uzyskania zgody 
organu stanowiącego właściwego organizatora. 

Zgodnie z informacją Ministra Infrastruktury, kwota środków przewidzianych dla województwa 
zachodniopomorskiego na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów 
a zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2019 roku, 
wynosi 17 919 057,25 zł. 


