
DRUK NR …… 
 

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

 z dnia …………………… 2019 r. 
 

 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/85/2019 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 
09 sierpnia 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. W uchwale Nr XIII/85/2019 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 9 sierpnia 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 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały Nr XIII/85/2019 pozostają bez zmian. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia 09 sierpnia 
2019 r. 

 

  

Przewodnicząca Rady 

       Urszula Ptak 

 

  



Uzasadnienie 

  
W związku z tym, że nastąpiła konieczność zmiany § 3 uchwały Nr XIII/85/2019 Rady 
Powiatu Drawskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem 
Drawskim a Wojewodą Zachodniopomorskim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zmianie ulega jego treść.   

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. 

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. Uchwała 
w przedmiocie wyrażenia zgody nie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku 
urzędowym, w związku z czym należy usunąć z uchwały omyłkowe stwierdzenie dotyczące 
przedmiotowej publikacji.  


