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Uchwała Nr IV/7/2011 

Rady Miejskiej w Cieszanowie 

z dnia 31 stycznia 2011 r. 

 

 

w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie  

                   lokalnego transportu zbiorowego 

 

     Na podstawie art.18 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 

dnia  8 marca 1990 o samorządzie gminnym (j. t, Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 

zm.), przy uwzględnieniu przepisów Rozporządzenia Rady Nr 1191/69 z dnia 26 czerwca 

1969 r. w sprawie działania Państw Członkowskich dotyczącego zobowiązań związanych z 

pojęciem usługi publicznej w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej 

(Dz. Urz. UE L 156 z 28.06.1969 r.) oraz Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie usług publicznych w zakresie 

kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady 

(EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 (Dz. U. UE L z 3.12.2007 r.) 

Rada Miejska w Cieszanowie uchwala, co następuje: 

§ 1 

Powierza się Zakładowi Obsługi Gminy Sp. z o.o. w Cieszanowie, zarejestrowanej w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374503 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – KRS, 

wykonanie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na okres lat 10,  

tj. do dnia 30 sierpnia 2020 r. 

§ 2 

1. Usługi lokalnego transportu zbiorowego będą świadczone na terenie Miasta i Gminy 

Cieszanów. 

2. Autobusy przekazane nieodpłatnie Zakładowi Obsługi Gminy Sp. z o.o. w Cieszanowie  

w użytkowanie, zakupione przez Gminę Cieszanów w ramach projektu p.n. „Utworzenie 

komunikacji publicznej w Gminie Cieszanów” dofinansowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś 

priorytetowa nr2, działanie nr 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, Schemat D – Tabor 

publiczny przeznacza się do realizacji usług lokalnego transportu zbiorowego. 

 

§ 3 

Z tytułu wykonania zadania Zakład Obsługi Gminy Sp. z o.o. w Cieszanowie otrzyma 

rekompensatę określoną zgodnie z przepisami Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. w sprawie usług publicznych 
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 w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające 

Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70. 

§ 4 

 

1. Szczegóły dotyczące sposobu wykonywania zadania, odnoszące się w szczególności do: 

a) obowiązków stron, 

b) systemu finansowania, w tym rozliczania nadmiernej albo niedostatecznej 

rekompensaty, 

c) zasad świadczenia usług, w tym paramentów jakościowych związanych ze 

świadczeniem usług, 

d) monitoringu i kontroli realizacji zadania, 

e) kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zadania, w tym za 

niedotrzymanie parametrów jakościowych, 

f) sposobu dokonywania zmian do umowy, 

 

zostaną określone w umowie wykonawczej oraz dołączonych do niej załączników, zawartej 

na podstawie odrębnej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania  

z tytułu zawarcia umowy. 

 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, wejdzie w życie z dniem 1 marca 2011 r. 

§ 5 

Przez cały okres wykonywania zadania Zakład Obsługi Gminy Sp. z o.o. w Cieszanowie 

pozostanie tzw. „podmiotem wewnętrznym” w rozumieniu przyjętym w orzecznictwie 

Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 

§ 6 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.  

§ 7 

Traci moc Uchwała Nr 32/LI/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie 

lokalnego transportu zbiorowego.  

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym wykonywanie powierzonych zadań,  

o których mowa w §  1, rozpocznie się z dniem 1 marca 2011 r.  


