
 

UCHWAŁA NR …/XXXII/2020 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/XXIV/2020 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 23 

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 

W Uchwale Nr 32/XXIV/2020 rady Gminy Żabia Wola z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu z przeznaczeniem na organizację 

powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej wprowadza się 

następujące zmiany: 

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Udziela się Powiatowi Grodziskiemu pomocy finansowej 

w kwocie 312 822,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków na uruchomienie 

w 2020 r. powiatowych przewozów pasażerskich użyteczności publicznej na liniach komuni-

kacyjnych obsługujących Gminę Żabia Wola.” 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  



 

UZASADNIENIE 

 

W związku z mniejszą niż planowano liczbą pasażerów na liniach powiatowych wynikającą 

z panującej pandemii Covid-19 w całym kraju, a także z uwagi na zamknięcie szkół od listo-

pada 2020 r. wpływy z biletów są mniejsze niż zakładano w miesiącu czerwcu 2020 r. 

  

Zwiększenie pomocy finansowej o kwotę 62 822,00 zł został oszacowany na podstawie wkła-

du własnego Organizatora do wykonania przewozów oraz pisma otrzymanego ze Starostwa 

Powiatu Grodziskiego (znak: WK.7140.39.2020).  

 

Udzielona dotacja celowa w łącznej kwocie 312.822,00 zł dla Powiatu Grodziskiego pokryje 

koszty uruchomienia i utrzymania linii komunikacyjnych obsługujących Gminę Żabia Wola.  

 

W tym stanie rzeczy podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/XXIV/2020 Rady 

Gminy Żabia Wola z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Po-

wiatowi Grodziskiemu z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażer-

skich o charakterze użyteczności publicznej jest w pełni uzasadnione. 

 


