
UCHWAŁA Nr XXXI/126/2021 
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przyjęcia od gminy – miasto Grudziądz zadania w zakresie 

organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze 

użyteczności publicznej 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 5 ust. 2, art. 12 pkt 8a i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i 1834), w związku z art. 7 ust. 1 

pkt 3 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) 

 

Rada Powiatu 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia dotyczącego przyjęcia od gminy – miasto Grudziądz 

zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich 

o charakterze użyteczności publicznej. 

 § 2. Szczegółowe warunki powierzenia zadania, o którym mowa w § 1, zostaną określone 

w porozumieniu, którego projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) w art. 4 

wymienienia katalog zadań, które należą do Powiatu. Jednym z punktów wymienionego artykułu jest transport 

zbiorowy i drogi publiczne. 

Przewóz o charakterze użyteczności publicznej - powszechnie dostępna usługa w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego wykonywana przez operatora publicznego transportu zbiorowego w celu bieżącego 

i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności na danym obszarze. 

Zawarcie porozumienia przez Powiat Grudziądzki z gminą – miasto Grudziądz, w zakresie organizacji 

publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności 

publicznej umożliwia Powiatowi przyjąć rolę organizatora publicznego transportu zbiorowego. Porozumienie 

to pozwoli ubiegać się o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, jak również refundację z tytułu 

stosowania ustawowych ulg w przewozach pasażerskich. 
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