
Uchwała nr XXVII/211/13 
Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 24 kwietnia 2013r. 
 

w sprawie ograniczenia zakresu świadczenia usług przewozowych na terenie Gminy Kłodawa 
w ramach Porozumienia Komunalnego z dnia 28.12.1992r. 

 
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) 
 
Rada Gminy Kłodawa uchwala co następuje, 
 
§1. Ogranicza się zakres usług przewozowych świadczonych w ramach Porozumienia 
Komunalnego z dnia 28.12.1992r. poprzez likwidację linii 123 (Silwana – Wojcieszyce), 128 
(Mieszko – Santocko) i 129 (Mieszko – Santocko) oraz pozostawienie linii komunikacyjnej 
111 (Śląska – Chwalęcice). 
 
§2. Gmina Kłodawa powierza wykonanie zadania publicznego Miastu Gorzów Wlkp. 
w zakresie usług przewozowych świadczonych na linii 111 i zobowiązuje się do ponoszenia 
kosztów z tym związanych. 
 
§3. Gmina Kłodawa zobowiązuje się przekazać Miastu Gorzów Wlkp. dotację celową na 
sfinansowanie kosztów realizacji powierzonego zadania z tytułu świadczenia usług 
przewozowych w ramach komunikacji miejskiej na linii 111.  
 
§4. Traci moc uchwała nr XXIV/115/92 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29.12.1992r. 
 
§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 
 
§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
        Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 
                          Andrzej Legan 
 
 

UZASADNIENIE 
 

W związku z drastyczną podwyżką ceny 1 wozokilometra za wykonywanie usług przewozowych 
świadczonych przez MZK Sp.zo.o. (z 1,74 zł do 3,36 zł) oraz stanowiskiem Radnych Rady Gminy Kłodawa 
i Sołtysów, jakie zostało uzgodnione na wspólnym spotkaniu w dniu 28.12.2013r. postanowiono ograniczyć 
zakres usług przewozowych świadczonych przez MZK w ramach Porozumienia Komunalnego z dnia 
28.12.1992r. wyłącznie do linii 111. 
Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, do właściwości rady gminy 
należy stanowienie prawa w innych sprawach zastrzeżonych ustawami. Zapisy art.74 stanowią iż, gminy mogą 
zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań 
publicznych. Jednym z zadań publicznych określonych tą ustawą jest m.in. zaspokajanie potrzeb w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego (art.7 ust.1 pkt 4). 
 
 



 


