Uchwała Nr XXXV/110/2021
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 29 listopada 2021 r.
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. 1pkt 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. 1pkt 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
rzecz Powiatu Opatowskiego z tytułu wykonania porozumienia.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kieleckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2022 r.
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