
UCHWAŁA NR XLVII/350/2022 
 

RADY GMINY ŻELAZKÓW 

z dnia 29 grudnia 2022 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 2022 r. poz. 559 ze zm.) 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 Żelazków uchwala co następuje: 

§ 1.  

1. Udziela się z budżetu Gminy Żelazków pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w formie dotacji 
celowej w kwocie 106 543,80 zł (słownie: sto sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt groszy) 
z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2023 r. zadania pn. „Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy 
Żelazków 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 Żelazków. 

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

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Żelazków 

 
 

Józef Leśny 



Uzasadnienie

do Uchwały nr XLVII/350/2022

Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w 2023 roku.

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 wystąpi ujemny wynik finansowy, w ramach środków pochodzących
z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Gmina Żelazków
niniejszą uchwałą postanawia udzielić pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w 2023 r. w kwocie
106 543,80 zł (słownie: sto sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt groszy) na zadanie pn.
„Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Żelazków w realizacji zadania organizacji publicznego
transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.”

Powyższa kwota zapewni utrzymanie aktualnie funkcjonujących linii oraz realizację nowych. Jest ona
wkładem własnym przypadającym na Gminę Żelazków, pokrywającym część deficytu objętych wnioskiem
linii komunikacyjnych, których trasa przebiega przez obszar gminy Żelazków. Została wyliczona na podstawie
planowanej w 2023 r. wielkości pracy eksploatacyjnej przewoźników. W przypadku Przedsiębiorstwa
Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. liczba wozokilometrów wykonywanych po terenie gminy
Żelazków została przemnożona o przypadającą na poszczególne samorządy stawkę dofinansowania za deficyt
wozokilometru, tj. 205 117 wozokilometrów * 0,50 zł = 102 558,50 zł. Natomiast szacowany deficyt linii
komunikacyjnej Kalisz – Koźminek, realizowanej przez przewoźnika Prywatne Przedsiębiorstwo Handlu
i Usług S.Wojtczak,H. Kobierski, M. Wojtczak, został ustalony na terenie gminy Żelazków na poziomie
39 852,96 zł,
z czego Gmina Żelazków pokryje 10 % tej sumy, tj. 3 985,30 zł.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 559 ze. zm.) wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między
jednostkami samorządu terytorialnego, natomiast ust. 2 stanowi, iż gminy, związki międzygminne oraz
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu
terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Znajduje to potwierdzenie w art. 220 ust. 1 ustawy
z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze. zm. - dalej zwana „uofp”), który
wskazuje, że z budżetu JST może być udzielona innym JST pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub
pomoc rzeczowa. Natomiast art. 220 ust. 2 uofp stanowi, iż podstawą udzielenia ww. pomocy jest umowa.

Ponadto art. 216 ust. 2 pkt 5 uofp wskazuje, że wydatki budżetu JST są przeznaczane na realizację
zadań określonych w odrębnych przepisach, w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych
JST, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący JST.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze zapewnienie mieszkańcom Gminy Żelazków dostępu
do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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