
 

 

UCHWAŁA NR XVI/116/2016 

                                     Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

                                                    z dnia 29 marca 2016 r. 

 

w sprawie powierzenia Powiatowi Elbląskiemu zadania organizacji publicznego 

transportu zbiorowego na obszarze powiatu nowodworskiego 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8a, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 

3b ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2015 

r., poz. 1440 z późn. zm.), Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim,  uchwala co 

następuje: 

§ 1. 

 

W celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Powiat Nowodworski powierza Powiatowi 

Elbląskiemu z dniem 1 stycznia 2017r. zadanie organizacji publicznego transportu 

zbiorowego na sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze 

powiatu nowodworskiego. 

§ 2. 

 

Warunki przekazania zadania, zasady wzajemnych rozliczeń określi porozumienie i umowa 

zawarta pomiędzy  Powiatem Nowodworskim a Powiatem Elbląskim. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                  Przewodniczący Rady 

                                                 ( - )    
 

                                                  Jacek Gross               

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 12 pkt 8a, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.), ,,do wyłącznej właściwości rady 

powiatu należy:………podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych,  

o których mowa w art. 5 w/w ustawy.  Powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie 

powierzenia jednemu z nich prowadzenia zadań publicznych.” 

Na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 16 grudnia 2010r.  

o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 z późn. zm.), 

,,organizatorem publicznego transportu zbiorowego…… właściwym ze względu na obszar 

działania lub zasięg przewozów, jest…….powiat: któremu powierzono zadanie organizacji 

publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między powiatami - na linii 

komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, na 

obszarze powiatów, które zawarły porozumienie;” 

Realizując samodzielnie zadania nałożone ustawą z dnia 26 grudnia 2010 r.  

o publicznym transporcie zbiorowym, należy uwzględnić zmiany organizacyjne w Wydziale 

Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim (zatrudnienie osób 

wykwalifikowanych), a także aspekt ekonomiczny. Koszty ekonomiczne samodzielnego 

wykonywania zadania będą znacznie wyższe, niż w przypadku współdziałania w tym zakresie 

z powiatami ościennymi. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 

 

 

                                                  Przewodniczący Rady 

                                                 ( - )    
 

                                                  Jacek Gross               

 

 


