
DRUK NR 6/XIX

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 220 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245, 
z 2019 r. poz. 1649) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej na pokrycie 
rekompensaty wypłacanej operatorowi przewozów kolejowych z tytułu funkcjonowania 
aglomeracyjnego połączenia na trasie Gryfino - Szczecin Główny - Gryfino.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej z budżetu 
Gminy Gryfino na rok 2020 w wysokości 326.339,50 zł (słownie złotych: trzysta dwadzieścia sześć 
tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć 50/100).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej zostaną określone w umowie zawartej 
pomiędzy Gminą Gryfino a Województwem Zachodniopomorskim. Do zawarcia umowy upoważnia się 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
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UZASADNIENIE

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne do udzielenia Województwu

Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie

rekompensaty wypłacanej operatorowi przewozów kolejowych z tytułu funkcjonowania

aglomeracyjnego połączenia na trasie Gryfino - Szczecin Główny - Gryfino. Udzielona pomoc

finansowa pozwoli na sfinansowanie w 2020 r. dodatkowych połączeń kolejowych,

organizowanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. W kosztach organizacji

dodatkowych połączeń kolejowych na wskazanej trasie, oprócz Województwa

Zachodniopomorskiego i Gminy Gryfino, będzie uczestniczyć również Gmina Miasto Szczecin.

Kolejowe regionalne przewozy pasażerskie realizowane są na podstawie ustawy z dnia 16

grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.) oraz

ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710 z późn. zm.).

Zgodnie z przytoczonymi przepisami organizatorem wskazanych przewozów na obszarze

Województwa Zachodniopomorskiego jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, a

udzielenie przez Gminę Gryfino pomocy finansowej na zorganizowanie dodatkowych połączeń

kolejowych wymaga podjęcia stosownej uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie.

Sporządził:

Mariusz Tarka
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