
UCHWAŁA NR LIX /  312 / 2023 
RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 16 lutego 2023 r. 

w sprawie :  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w 2023 roku 

Na podstawie art. 10 ust 1 i ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz.U. z 2023 r. , poz. 40) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), w związku z art. 7 ust.1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm. ) Rada Gminy 
Szczytniki  uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Szczytniki pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w formie dotacji 
celowej w kwocie 61.504,00 zł; słownie: (sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset cztery 00/100 zł ) 
z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2023 r.,  zadania pn. ,,Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy 
Szczytniki w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich 
o charakterze użyteczności publicznej,, w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na liniach 
komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Szczytniki. 

2. Szczegółowe warunki współdziałania i rozliczenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie 
zawartej pomiędzy Gminą Szczytniki a Powiatem Kaliskim. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogdan Augustyniak 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały nr LIX / 312 /  2023 
Rady Gminy Szczytniki 

z dnia 16 lutego 2023 roku 
 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu , 
 

Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
( Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm. ) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są 
przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w tym między innymi na 
pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego odrębną uchwałą. 
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 
40) gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą 
sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym 
pomocy finansowej. 

W wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego wniosku 
złożonego przez Zarząd Powiatu Kaliskiego o dopłatę do przewozów autobusowych w 2023 r. na 
liniach autobusowych, na których wystąpił ujemny wynik finansowy w ramach środków 
pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej, Gmina Szczytniki niniejszą uchwałą postanawia udzielić pomocy finansowej 
Powiatowi Kaliskiemu w 2023 r. w kwocie 61.504,00 zł; słownie (sześćdziesiąt jeden tysięcy 
pięćset cztery zł 00/100 ) na zadanie pn. ,,Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Szczytniki 
w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o 
charakterze użyteczności publicznej,,   

Mając na uwadze utrzymanie lub zwiększenie obecnego udziału transportu osób w 
publicznym transporcie zbiorowym, a także zapewnienie mieszkańcom Gminy Szczytniki dojazdu 
do szkół, zakładów pracy, zakładów opieki zdrowotnej, sklepów czy urzędów podjęcie uchwały 
jest uzasadnione. 
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