
Uchwała Nr XII/60//2019 

Rady Gminy w Solcu – Zdroju 

z dnia 28 października 2019 r. 

w sprawie o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 
terenie gminy Solec-Zdrój w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej” 

 

          Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                      

(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 22 ust. 1 i ust. 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 Gminy w Solcu-Zdroju uchwala, co następuje: 

§ 1. Zapewnia się uruchomienie linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, które nie 

funkcjonowały od co najmniej 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz linie, na które umowa o 

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w 

życie tej ustawy: 

1) Włosnowice – Świniary – Zielonki –Wełnin -  Solec-Zdrój 

2) Zborów - Piestrzec  - Zborów – Solec-Zdrój – Wełnin – Zielonki – Świniary –Włosnowice – 

Solec-Zdrój  

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój. 

§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący Rady 

      Paweł Patrzałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Uzasadnienie 

            Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych  
o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1123)  Wojewoda Świętokrzyski ogłosiła 
nabór uzupełniający  wniosków o dofinansowanie w 2019 roku zadań w ramach Funduszu rozwoju 
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.                                                                                
Po rozpatrzeniu wniosków z pierwszego naboru dla województwa świętokrzyskiego w 2019 roku na 
dofinansowanie w ramach przedmiotowego Funduszu pozostała kwota   20 959 172, 23 zł. 
 
              Z wnioskiem o dofinansowanie może wystąpić organizator publicznego transportu     

zbiorowego – gmina, powiat, województwo, jak również związki międzygminne, powiatowo-gminne 

oraz powiatowe. Dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące co 

najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz linie, na które umowa o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie 

ustawy.  

           Przedmiotowa uchwała Rady Gminy Solec – Zdrój jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o 

dofinansowanie zadań w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej na 2019 rok. 

 


