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RADY GMINY BLIZYN

z dnia ................... 2021 r.

w sprawie zapewnienie uruchomienia linii aulobuso$'ych o chamkterze uiyteczno6ci publiczn€j na

tereltic Gminy Bliiryn ru rrmach: ,,Funduszu rozrloju przeuoz6w aulobusowych o charakterze
uil"tecznoici publicznej".

Na podstawie art. I 8 ust. I w zwi4zku z art. 7 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

U.t. Dz. U. z 2O2l r. poz. 13'72) oraz art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 rnaja 2019 r. o Futtduszu rozrvo1u

przewozow autobusowych o charakterze uzytecznoSci publicznej (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 117 z p6in. zm.\
uchwala co naslQlluie:

$ l. Zapewnia siQ uruchomienie linii autobusowych o charakterze u2yeczno6ci publicznej na terenie

Grniny BliZyn, kt6re nie finkcjonowaly co najmniej 3 miesi4ce od dnia wej5cia w 2ycic ustawy o Funduszu

rozwoju przewoz6w autobusowych o charakerze u2ytecmoSci publicznej, na h6re umowa o Swiadczenie uslug

w zakresie publicznego transponu zbiorowego zostanie zawana po wej6ciu w zycie tej ustawy na 3 liniach: Bugaj

Kopcie, Bugaj - Rqdocin, Bugaj - Sohyk6w

$ 2. Wykonanie uchwaly powierza siq W6jtowi Gminy Bli2yn.

! 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia
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Uzasadnienie

Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu roz.ttoju przewozbw autobusowych
o charakterze u,y,teczno(ci publicznej (tj. Dz.U. z 2021, poz.717 z pbin. zm.) Wojewoda Swiqtokrzyski oglosil
nab6r wnioskow o dofinansowanie w 2021 r. zadan w ramach Funduszu rozwoju przewoz6w autobusowych o
charakterze uzytecznoSci publicznej.

Zadanie przewiduje doplatq do I wozokilometra przeworu o charakterze u2yeczno6ci publicznej
wynosz4cq nie wiqcej ni2 3,00 zt. Warunkiem uzyskania doplaty jest sflrnansowanie ze Srodk6w wlasnych
organizatora czq6ci ceny uslugi w wysokoici nie mniejszej ni2 l0%.

Z wnioskiem o dofinansowanie m6gt wystqpii organizator publicznego transportu zbiorowego gmina,
powiat, wojew6dztwo, zwiqzek miqdzygminny.

Przedmiotowa uchwala Rady Gminy Bli2yn jest niezbqdnym zal4cznikiem do zlo2onego przez Gmrnq
Bli2yn wniosku o dofinansowanie zadania w ramach,,Funduszu rozwoju przewoz6w autobusowych
o charakerze u2yteczno6,ci publicznej" na 2021 rok.

Z uwagi na powy2sze pod.jqcie stosownej uchwalyjest zasadne.


