UCHWAŁA NR XX/180/20
RADY GMINY GORZYCE
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XXVIII/250/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzyce
Na podstawie art.16 ust.4, ust.5 pkt 1, ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) po przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uchwala
się co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXVIII/250/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie
ustalenia stawek opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzyce.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce
Piotr Wawrzyczny
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Uzasadnienie
Gmina Gorzyce złożyła wniosek w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka 2020 na zadanie "Budowa wiat
przystankowych w Gminie Gorzyce. Wartość zadania to 120 000 zł dofinansowanie to 50% wartości
projektu. W ramach zadania zostanie zabudowanych 8 wiat przystankowych oraz zakupione zostanie
16 sztuk plansz o tematyce Powstań Śląskich. W roku 2019 Gmina Gorzyce w ramach opłat za
zatrzymywania na przystankach otrzymała dochody w wysokości 792,51 zł. W przypadku otrzymania
dofinansowania na zadanie nie można pobierać pożytków z tego tytułu. Mając powyższe na uwadze
przedstawiono projekt uchwały dotyczący uchylenia Uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XXVIII/250/17
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie przez operatorów
i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Gorzyce.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
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