
UCHWAŁA NR XXXIV/324/2021 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 15 grudnia 2021 r. 

w sprawie petycji mieszkanki Gminy Rudnik w sprawie przywrócenia komunikacji autobusowej 
w kierunku Łan, przez Rudnik 

Na podstawie art.18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. 
poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.870) 

Rada Gminy Rudnik 
uchwala co następuje: 

§ 1. Przekazać do rozpatrzenia Wójtowi Gminy Rudnik oraz Staroście Raciborskiemu zgodnie 
z właściwością, petycję mieszkanki Gminy Rudnik w sprawie przywrócenia komunikacji autobusowej 
w kierunku Łan, przez Rudnik z dnia 19 listopada 2021r. (Ldz.75/2021, data wpływu 24 listopada 2021r.). 

§ 2. Upoważnić Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik do przekazania petycji oraz zawiadomienia osoby 
składającej petycję, o jej przekazaniu właściwym organom wymienionym w § 1 niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ireneusz Jaśkowski 
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UZASADNIENIE 

W dniu 24 listopada 2021r.. do Biura Rady Gminy w Rudniku wpłynęło pismo L.dz. 75/2021 z 
dnia 19 listopada 2021 r., mieszkanki Gminy Rudnik, w sprawie przywrócenia komunikacji 
autobusowej w kierunku Łan, przez Rudnik, po godzinie 22.00. 

Przedmiotowe pismo zostało przekazane, zgodnie ze Statutem Gminy Rudnik, do rozpatrzenia 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

W toku prac Komisja odbyła posiedzenie w dniu 7 grudnia 2021r., dokonując następujących 
ustaleń. 

Kurs o 22:25 do Błażejowic przez Łubowice, Grzegorzowice realizowany był do 15 czerwca 
2018 r. Został zlikwidowany głownie z przyczyn ekonomicznych - sporadyczna ilość pasażerów 
(max. do 5 osób) oraz brak biletów miesięcznych jako stałego klienta. Drugim czynnikiem był brak 
kierowców do obsługi drugich zmian. 

Transport publiczny na terenie Gminy Rudnik odbywa się w ramach powiatowych przewozów 
pasażerskich, w oparciu o zapisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (zwanej dalej ustawą) ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371.) 

Organizatorem publicznego transportu zbiorowego, właściwym ze względu na obszar działania, 
na podstawie art.7 ust.1 pkt. 3) ustawy jest Powiat Raciborski. Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit.c 
ustawy Gmina Rudnik udziela pomocy finansowej, poprzez przekazanie rekompensaty z tytułu 
poniesionych kosztów.  

Zgodnie z art.60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 
1372 z późn. zm.) za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt.  Wójtowi 
przysługuje wyłączne prawo dokonywania wydatków budżetowych oraz zgłaszania propozycji 
zmian w budżecie gminy. 

W dniu 24 listopada 2021 r. uchwałą nr XXXIII/307/2021 udzielono w 2021 roku pomocy 
finansowej Powiatowi Raciborskiemu w kwocie 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), na 
realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Rudnik. 

W związku z powyższym Komisja Skarg Wniosków i Petycji uznaje, że właściwym adresatem 
petycji w zakresie merytorycznym i finansowym jest Wójt Gminy Rudnik, natomiast w zakresie 
organizacyjnym Starosta Raciborski. Proponuje petycję przekazać zgodnie z właściwością. 

Rada Gminy Rudnik, uznając ustalenia oraz stanowisko wyrażone przez Komisję Skarg, 
Wniosków i Petycji za prawidłowe i przekonujące, postanowiła jak w § 1 uchwały. Rada Gminy 
przyjmuje jednocześnie przedstawione przez Komisję uzasadnienie, zawarte w projekcie uchwały 
powyżej, za własne.  
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