
 

PROJEKT 

UCHWAŁA NR …/…/2020 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia … czerwca 2020 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu z przeznaczeniem  

na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności  

publicznej 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Udziela się Powiatowi Grodziskiemu pomocy finansowej w kwocie 250 000,00 zł, z 

przeznaczeniem na pokrycie części wydatków na uruchomienie w 2020 r. powiatowych 

przewozów pasażerskich użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych obsługu-

jących Gminę Żabia Wola. 

2. Powiatowe przewozy pasażerskie, o których mowa w ust. 1, uruchomione będą 

na liniach: 

a) Pieńki Słubickie – Grodzisk PKP – Pieńki Słubickie; 

b) Grodzisk PKP – Żabia Wola – Grzegorzewice; 

c) Grodzisk PKP – Żabia Wola – Petrykozy – Grzegorzewice; 

d) Grodzisk PKP – Grzegorzewice – Grodzisk PKP; 

e) Grodzisk PKP – Żelechów – Grodzisk PKP; 

f) Grodzisk PKP – Józefina – Żelechów – Grodzisk PKP. 

3. Pomoc finansowa o której mowa w ust. 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej. 

Środki na pomoc finansową pochodzić będą z działu 400, rozdział 40004 budżetu Gmi-

ny Żabia Wola na 2020 rok. 

 

§ 2 

Szczegółowe zasady udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej określi odrębna umowa za-

warta pomiędzy Gminą Żabia Wola a Powiatem Grodziskim. 

 



 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady  

Anna Filipowicz 

 

  



 

UZASADNIENIE 

 

Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1123) Wojewoda Mazowiecki 

ogłosił II nabór wniosków o dofinansowanie w 2020 r. zadań w ramach Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Na dofinansowanie w 

ramach Funduszu dla województwa mazowieckiego w 2020 r. przeznaczono kwotę 68 207 

276,50 zł. 

 

Zadanie przewiduje dopłatę do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności 

publicznej wynoszącą nie więcej niż 3,00 zł. Warunkiem uzyskania dopłaty jest 

sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie 

mniejszej niż 10 %. Z wnioskiem o dofinansowanie mógł wystąpić organizator publicznego 

transportu zbiorowego. 

 

II Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu w 2020 r., rozpoczął się 22 maja 

2020 r. i zakończył się 29 maja 2020 r. Wniosek Powiatu Grodziskiego został rozpatrzony 

pozytywnie. 

 

Powiat wnioskował o dotację z Funduszu dla 28 linii komunikacyjnych, na których w 2020 

roku zrealizowane ma zostać 1 268 979,4 wozokilometrów. Zgodnie ze złożonym wnioskiem, 

na terenie Gminy Żabia Wola zaplanowano uruchomienie 6 linii komunikacyjnych, na 

których od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. przewidziano wykonanie 440 920,8 

wozokilometrów. Całkowity koszt uruchomienia linii obsługujących Gminę Żabia Wola 

oszacowano na kwotę: 1 852 776,89 zł. Deficyt na tych liniach oszacowano na kwotę 1 505 

083,83 zł, z czego wkład własny Powiatu Grodziskiego oszacowano na kwotę 212 985,54 zł, 

a wartość dofinansowania z Funduszu na kwotę: 1 292 098,29 zł. 

 

Udzielona dotacja celowa dla Powiatu Grodziskiego pokryje koszty uruchomienia i utrzyma-

nia linii komunikacyjnych obsługujących Gminę Żabia, przyczyniając się do polepszenia 

oferty transportu publicznego w Gminie Żabia Wola.  

 

W tym stanie rzeczy podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Grodziskiemu z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o cha-

rakterze użyteczności publicznej jest w pełni uzasadnione. 

 


