UCHWAŁA NR XVII/218/21
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 25 października 2021 r.
w sprawie zamiaru utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1372 z późn. zm.), art. 65 ust. 2 w zw. z art. 72a ust. i i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. i pkt 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 z późn. zm.) Rada Gminy Lubrza uchwala,
co następuje:
§ 1. Gmina Lubrza wraz z:
1) Gminami
a) Świebodzin,
b) Skąpe,
c) Szczaniec
2) Gmina Lubrza wyraża zamiar utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego.
§ 2. Celem Związku Powiatowo-Gminnego, o którym mowa w § I uchwały będzie wykonywanie zadań
publicznych obejmujących ogół spraw dotyczących lokalnego transportu zbiorowego oraz pełnienie roli
organizatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym.
§ 3. Zadania związku, w tym szczegółową jego organizacje oraz funkcjonowanie określi Statut Związku
w brzmieniu przyjętym odrębną uchwałą Rady Gminy Lubrza po dokonaniu uzgodnienia treści Statutu
Związku z Wojewodą Lubuskim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Kaczkowski
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy
należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami. Jedną z nich jest zaspokojenie zbiorowych
potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego co stanowi zadanie własne gminy. Formuła
zawarcia związku powiatowo - gminnego daje większe możliwości w zakresie realizacji zadania
publicznego, jakim jest transport publiczny, w tym także pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych.
Prawa i obowiązki powiatów i gmin uczestniczących w związku, związane z wykonywaniem zadań
przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku. Związek wykonuje
zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Związek ma osobowość prawną.
Zasady funkcjonowania związku zostaną określone w statucie, który musi zostać przyjęty przez wszystkie
rady gmin i powiatu, przed jego rejestracją.
Transport publiczny jest ważnym zadaniem jednostek samorządu terytorialnego, a powołanie związku
powiatowo - gminnego ograniczy koszty administracyjne, jak i zapewni efektywne zabezpieczenie usług
transportowych dla wszystkich mieszkańców gmin i powiatu tworzących związek.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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