
PROJEKT

Uchwała Nr........................
Rady Powiatu w Kielcach 

z dnia............................

w sprawie zawarcia porozumienia o powierzeniu zadania organizacji przewozów 
o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

w powiatowych przewozach pasażerskich

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 12 pkt 11, art. 73 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 7 
ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Powiat Kielecki porozumienia na mocy, 
którego Powiat Opatowski przyjmuje od Powiatu Kieleckiego, Powiatu Ostrowieckiego oraz 
Gminy Kielce do realizacji zadanie organizacji przewozów o charakterze użyteczności 
publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach 
pasażerskich na następujących liniach komunikacyjnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a 
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym:

1. Opatów - Cedzyna przez Ostrowiec Św., Nową Słupię, Wolę Jachową,
2. Ożarów - Cedzyna przez Opatów, Górno,
3. Cedzyna - Kielce.

§ 2. Powierzenie zadania określonego w § 1 następuje na okres od 1 stycznia 2022 r. 
do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania, o którym mowa w § 1 zostaną określone 
w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Kieleckim a Powiatem Opatowskim, 
Powiatem Ostrowieckim oraz Gminą Kielce, do zawarcia którego upoważnia się Zarząd 
Powiatu.

§ 4. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem porozumienia, o którym mowa w § 3 
ponosi Powiat Opatowski. Powiat Kielecki nie będzie zobowiązany do dopłaty budżetowej na
rzeę^jPowiatu Opatowskiego z tytułu wykonania porozumienia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kieleckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
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Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu w Kielcach

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) - powiatowe przewozy pasażerskie 
mogą być wykonywane w ramach publicznego transportu zbiorowego w granicach 
administracyjnych powiatów sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które 
utworzyły związek powiatów. Natomiast na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy, 
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.

Powiaty mogą zawierać porozumienia międzypowiatowe w sprawie powierzenia 
jednemu z nich określonych zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
Powiat wykonujący zadania publiczne objęte porozumieniem zawartym z innym powiatem, 
przejmuje jego prawa i obowiązki związane z powierzonymi zadaniami. Do właściwości rady 
należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania powiatu, o ile ustawy nie stanowią 
inaczej. Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy w szczególności podejmowanie 
uchwał w sprawach współdziałania z innymi powiatami. Wobec powyższego uzasadnione 
jest zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia komunikacji pomiędzy Powiatem 
Kieleckim, Powiatem Opatowskim, Powiatem Ostrowieckim a Gminą Kielce.

Porozumienie dotyczyć będzie przejęcia przez Powiat Opatowski od Powiatu Kieleckiego, 
Powiatu Ostrowieckiego oraz Gminy Kielce do realizacji zadania organizacji przewozów 
o charakterze użyteczności w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych 
przewozach pasażerskich na następujących liniach komunikacyjnych w rozumieniu art. 4 
ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym:

1. Opatów - Cedzyna przez Ostrowiec Św., Nową Słupię, Wolę Jachową,
2. Ożarów - Cedzyna przez Opatów, Górno,
3. Cedzyna - Kielce.

Należy podkreślić, że zarówno w przypadku zawarcia przez zainteresowane powiaty 
porozumienia międzypowiatowego, organizowane przez współdziałające powiaty przewozy 
mają na celu zaspokojenie podstawowych, koniecznych w przekonaniu mieszkańców tych 
powiatów potrzeb komunikacyjnych. Wspólna komunikacja międzypowiatowa na terenie 
Powiatu Kieleckiego, Powiatu Opatowskiego, Powiatu Ostrowieckiego i Gminy Kielce 
przyczyni się do dalszego rozwoju powiatów. W szczególności zapewni dowóz ludności do 
szpitala.

Dnia 18 marca 2021 r. została podjęta Uchwała Nr XXVIII/29/2021 Rady Powiatu 
w Kielcach w sprawie zawarcia porozumienia o powierzeniu zadania organizacji przewozów 
o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu w powiatowych 
przewozach pasażerskich na w/w liniach komunikacyjnych. Porozumienie to zostało zawarte 
na czas określony do dnia 31 grudnia 2021 r.
Niniejszy projekt uchwały dotyczy nowego porozumienia, które zostanie zawarte na okres 
od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Organizowanie, zarządzanie, funkcjonowanie oraz finansowanie przewozów 
o charakterze użyteczności publicznej powierzonego zadania realizowane będzie przez 
Powiat Opatowski, nie będzie w żaden sposób finansowany przez Powiat Kielecki.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy podjąć niniejszy projekt uchwały.
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POROZUMIENIE NR.....................

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

w sprawie powierzenia Powiatowi Opatowskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze 
użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach 

pasażerskich

zawarte pomiędzy:

1) Powiatem Opatowskim z siedzibą w Opatowie (27-500), przy ul. Henryka Sienkiewicza 17, reprezentowanym 
przez dwóch członków Zarządu Powiatu w Opatowie w osobach:

a) ....................................................................

b) .....................................................................

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu -........................................................

zwanym dalej "Powiatem Opatowskim"

2) Powiatem Ostrowieckim z siedzibą w Ostrowcu Św. (27-400), przy ul. Iłżeckiej 37, reprezentowanym przez 
dwóch członków Zarządu Powiatu Ostrowieckiego w osobach:

a) ......................................................................

b) .......................................................................

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu -.............................................

zwanym dalej "Powiatem Ostrowieckim"

3) Powiatem Kieleckim z siedzibą w Kielcach (25-211), przy ul. Wrzosowa 44, reprezentowanym przez dwóch 
członków Zarządu Powiatu w Kielcach w osobach:

a) ......................................................................

b) .......................................................................

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu -................................................................

zwanym dalej "Powiatem Kieleckim"

4) Gminą Kielce (miastem na prawach powiatu) z siedzibą w Kielcach (25-303), przy ul. Rynek 1, 
reprezentowanym przez:

a).....................................................................

przy kontrasygnacie Skarbnika.......................................................................

zwanymi dalej łącznie "Stronami" lub "Powiatami" lub każde z osobna "Stroną" lub "Powiatem".

Zważywszy, że Powiat Opatowski chce zapewnić swoim mieszkańcom bieżący dostęp do opieki onkologicznej, na 
podstawie:

1) art. 73 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2, 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834);

2) art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1371);

w związku z:

a) uchwalą Nr ........................... Rady Miejskiej w Kielcach z dnia .................. 2021 r. w sprawie zawarcia
porozumienia o powierzeniu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich,

b) uchwałą Nr .............................Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia.................. 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Opatowskiemu zadania w zakresie 
organizacji powiatowych przewozów pasażerskich,
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c) uchwałą Nr ........................... Rady Powiatu Kieleckiego z dnia .................. 2021 r. w sprawie zawarcia
porozumienia o powierzeniu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich,

d) uchwałą Nr XLIX.63.2021 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zawarcia 
porozumienia o powierzeniu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich,

postanawiają zawrzeć niniejsze porozumienie (dalej "Porozumienie") o następującej treści:

§ 1. Powiat Kielecki, Powiat Ostrowiecki, Gmina Kielce (miasto na prawach powiatu), powierzają, a Powiat 
Opatowski przyjmuje do realizacji zadanie organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.

§2.1. Przedmiotem Porozumienia jest organizowanie przez Powiat Opatowski przewozów o charakterze 
użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich 
w granicach administracyjnych Powiatów na następujących autobusowych liniach komunikacyjnych w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1371, zwanej dalej p.t.z.):

1) Opatów - Cedzyna przez Ostrowiec Św., Nową Słupię, Wolę Jachową, trasa nie dotyczy Gminy Kielce;

2) Ożarów - Cedzyna przez Opatów, Górno; trasa nie dotyczy Gminy Kielce;

3) Cedzyna - Kielce, trasa nie dotyczy Powiatu Ostrowieckiego i Powiatu Opatowskiego (trasa będzie rozpoczynać 
się na przystanku- Cedzyna/ul. Kielecka (Cedro Mazur)/01, następnie na terenie Kielc będzie obejmować 
jedynie przystanek przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii Kielce/Artwińskiego (szpital)/04 oraz na Dworcu 
Autobusowym Kielce/DA Czarnowska/ i będzie się kończyć na przystanku Cedzyna/ul. Kielecka (ul. 
Lubrzanka)/02- będą to wszystkie przystanki tej linii komunikacyjnej).

2. Zmiany godzin odjazdu nie łączące się ze zmianą przebiegu linii komunikacyjnej lub liczby kursów, 
nie stanowią zmiany niniejszego Porozumienia, jak również zmiany przebiegu linii komunikacyjnej na terenie 
Powiatu Opatowskiego nie stanowią zmiany niniejszego Porozumienia. Zmiany, o których mowa w zdaniu 
poprzednim wprowadza Powiat Opatowski, na wniosek którejkolwiek ze Stron, po pisemnym uzgodnieniu ich w 
zakresie linii wskazanej w ust. 1 pkt 1-3 odpowiednio z Powiatem Ostrowieckim, Powiatem Kieleckim lub Gminą 
Kielce.

3. Brak pisemnego uzgodnienia o którym mowa w ust.2- powoduje nieważność dokonania zmiany.

§ 3. 1. Starosta Opatowski będzie pełnić rolę organizatora publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa 
w art. 4 ust. 1 pkt 9 p.t.z., zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. b p.t.z.

2. Wydawanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych, 
o których mowa w § 2 ust. 1 powierza się Staroście Opatowskiemu..

3. Na mocy porozumienia Powiat Opatowski przejmuje na siebie wszystkie zadania organizatora wynikające 
z ustawy p.t.z.

§ 4. 1. Strony zgodnie akceptują, że wybór przez Powiat Opatowski operatora publicznego transportu 
zbiorowego (dalej: "Operator") nastąpi na podstawie art. 19 ust. 2 p.t.z. - tj. zostanie zlecone do realizacji 
samorządowemu zakładowi budżetowemu Powiatu Opatowskiego - Powiatowemu Zakładowi Transportu 
w Opatowie.

2. Ustalanie ulg i zwolnień w zakresie opłat za przejazdy w powiatowych przewozach pasażerskich innych niż 
wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, określenie przepisów porządkowych oraz sposobu 
ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zwierząt i rzeczy, w związku z realizacją zadania 
określonego w § 1 należy do Rady Powiatu w Opatowie.

3. Ustanowienie regulaminu przewozu osób oraz innych podobnych regulacji należeć będzie do Operatora, 
o którym mowa w ust. 1 powyżej.

4. Strony ustalają, że na linii określonej w § 2 ust. 1 pkt. 3 ceny biletów podlegają uzgodnieniu z Gminą Kielce. 
Warunkiem określenia, obowiązywania i zmiany ceny biletów jest jej uzgodnienie w formie pisemnej. Uzgodnienia 
należy dokonać w terminie co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem ceny biletów.

5. Środki finansowe ze sprzedaży biletów, o których mowa w ust. 4, stanowią przychód Operatora.
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§ 5. Zadanie organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich finansowane będzie ze środków Powiatu Opatowskiego, nie 
będą w żaden sposób finansowane przez Powiat Ostrowiecki, Powiat Kielecki i Gminę Kielce.

§ 6. Organizacja przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach 
pasażerskich w granicach administracyjnych Stron nie obejmuje:

1) utrzymania czystości na przystankach autobusowych, ich odśnieżania, konserwacji wiat oraz ustawiania 
i opróżniania koszy na śmieci;

2) wykonania oznakowania pasa drogowego w znaki i słupy przystankowe.

§ 7. 1. Porozumienie zostało zawarte na czas określony od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 
2022 roku.

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejsze porozumienie z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 8. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), ustawy 
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) oraz inne, powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa.

2. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem 
przypadków określonych w Porozumieniu.

§ 9. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2. Powiat Opatowski zobowiązuje się skierować niniejsze Porozumienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego. ■>

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez wszystkie strony.

§ 10. Porozumienie sporządzone zostało w 8 (słownie: ośmiu) egzemplarzach, po 2 (słownie: dwa) dla każdej ze 
Stron.

ZARZĄD POWIATU W OPATOWIE ZARZĄD POWIATU OSTROWIECKIEGO

ZARZĄD POWIATU W KIELCACH PREZYDENT MIASTA KIELC
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