UCHWAŁA NR 869/XLIV/2021
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 20 października 2021 r.
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do podpisania porozumienia
międzygminnego z Gminą Prażmów w sprawie powierzenia tej gminie
części zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Piasecznie uchwala co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na podpisanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno porozumienia
międzygminnego z Gminą Prażmów dotyczącego powierzenia tej gminie części zadań związanych
z lokalnym transportem zbiorowym w roku 2022.
§ 2.
Środki finansowe na realizację porozumienia, o którym mowa w § 1 zostaną zabezpieczone w uchwale
budżetowej w dziale 600 rozdział 60004 par. 2310 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Piaseczno na lata 2021 – 2037.
§ 3.
Zawarte porozumienie wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza
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UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym gminie przysługuje prawo zawierania porozumień
z innymi gminami w celu realizacji zadań leżących w interesie mieszkańców stron porozumień.
Dotyczy to w szczególności realizacji zadań własnych, w tym zadań związanych z organizacją
publicznego transportu zbiorowego.
Warunki finansowe uzyskane w wyniku prowadzonego przez Zarząd Transportu Miejskiego m.
st. Warszawy postępowania przetargowego na usługi przewozowe osób liniami uzupełniającymi L
dla grupy A, tj. autobusów 12-metrowych, dają kwotę łączną kosztów tych linii w latach 2021 –
2024 o ponad 5 milionów większą (dokładnie 5 222 767,33 zł) od przyjętej kwoty szacowania.
Uzyskane wyniki skłaniają do ponownego przeprowadzenia tej części postępowania
przetargowego. Przyjęcie takiego toku działań spowoduje konieczność zawarcia na
kilkumiesięczny okres 2022 roku porozumienia z Gminą Prażmów pozwalającego na utrzymanie
ciągłości usług przewozowych na liniach L17 i L19, do czasu skutecznego rozstrzygnięcia
przetargu.
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