
UCHWAŁA NR LX/549/2022  
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania 
polegającego na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2023 r. 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Miasto i Gmina Pleszew zobowiązuje się do udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu 
na dofinansowanie zadania polegającego na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 
2023 rok w wysokości do 126.907,10 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset siedem złotych 
10/100). 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 
określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Miastem i Gminą Pleszew. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pleszewie 
 

Adela  Grala-Kałużna 
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UZASADNIENIE 

do uchwały nr LX/549/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 r. 
 

 

Zgodnie z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2022 r., poz. 

1634 ze zmianami) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona pomoc finansowa 

innym jednostkom samorządu terytorialnego (dalej JST). W myśl art. 216 ust. 2 pkt 5 wyżej cytowanej 

ustawy wysokość tej pomocy określa organ stanowiący JST odrębną uchwałą.  

Powiat Pleszewski z dniem 01.01.2023 r. planuje uruchomienie komunikacji autobusowej o 

charakterze użyteczności publicznej przebiegającej przez teren Gminy Pleszew, Gminy Dobrzyca i Gminy 

Gołuchów. Przewozy autobusowe w przedmiotowym zakresie mają zostać dofinansowane przez Wojewodę 

Wielkopolskiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Planowana do przekazania 

przez Gminę Pleszew kwota w wysokości do 126.907,10 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy 

dziewięćset siedem złotych 10/100) dotyczy wozokilometrów, które zostaną zrealizowane na jej terenie i 

służy pokryciu wkładu własnego Powiatu Pleszewskiego (deficytu) w związku z realizacją umowy z 

Wojewodą. 

 W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 Burmistrz 

  

dr hab. Arkadiusz Ptak 
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