
UCHWAŁA NR XIX/168/2021 
RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 26 lutego 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej na terenie Gminy Stanisławów 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1123 ze zm.) Rada Gminy 
Stanisławów uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego dla następujących linii komunikacyjnych: 

1) Wólka Piecząca – Rządza – Papiernia (Zofka) – Stanisławów – Wólka Czarnińska – Szymankowszczyzna 
– Borek Czarniński, 

2) Cisówka – Pustelnik – Stanisławów – Wólka Piecząca – Rządza – Papiernia - Stanisławów -  Wólka 
Czarnińska – Szymankowszczyzna – Borek Czarniński. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów. 

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 
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UZASADNIENIE

W listopadzie 2020 r. Wojewoda Mazowiecki ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w 2021 r.

na realizacje przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Przewidziana została dopłata

do 1 wozokilometra przewozu wynosząca nie więcej niż 3,00 zł. Warunkiem uzyskania dopłaty jest

sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10 %.

Wniosek Gminy Stanisławów został pozytywnie rozpatrzony i w chwili obecnej oczekujemy na podpisanie

umowy o dofinansowaniu. We wniosku zostały zgłoszone dwie linie komunikacyjne:

1) Wólka Piecząca – Rządza – Papiernia (Zofka)  – Stanisławów – Wólka Czarnińska –

Szymankowszczyzna – Borek Czarniński,

2) Cisówka – Pustelnik – Stanisławów – Wólka Piecząca – Rządza – Papiernia - Stanisławów -

Wólka Czarnińska – Szymankowszczyzna – Borek Czarniński. Zgodnie ze złożonym wnioskiem na

linii nr 1 zaplanowano 126 wozokilometrów zaś na linii nr 2 60 wozokilometrów dziennie.

W I półroczu 2021 przewoźnik otrzymuje wynagrodzenie za 1 wozokilometr w wysokości 1,98 zł

na linii nr 1 oraz 1,95 zł na linii nr 2.

Podjęcie uchwały pozwoli na zawarcie umowy z Wojewodą Mazowieckim w sprawie

dopłaty z funduszu rozwoju przewozów autobusowych do usług transportowych realizowanych na

terenie Gminy Stanisławów w roku 2021 r.
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