
UCHWAŁA NR XXXIX/358//2022 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 25 maja 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/328/2021 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 grudnia 2021r 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego 

transportu zbiorowego 

Na podstawie art. 10 ust. 2, art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminny (t.j. Dz. U.z 
2022r. poz. 559 ),art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(t.j. Dz. U. 2021r., poz. 1672 z późn. zm), art. 216 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 1 pkt 2 lit.c ustawy 
z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1944 z późn. zm.) 

Rada Gminy Rudnik 
uchwala: 

§ 1. W uchwale nr XXXV/328/2021 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego dokonuje się 
następującej zmiany w § 1, ust. 1 który otrzymuje brzmienie: 

1. Udzielić w 2022 roku pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu w kwocie 200 000,00 zł (słownie: 
dwieście tysięcy złotych) na realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Rudnik. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ireneusz Jaśkowski 
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Uzasadnienie 

Pomoc finansowa przeznaczona jest na dofinansowanie rekompensaty za utracone przychody i poniesione 
koszty, o której mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit c ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbio rowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1944) w związku z realizacją powiatowych przewozów pasażerskich. 

Pomoc finansowa zostaje zwiększona o 100 000,00zł 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 09CB3C8A-1E4E-4D18-A10C-C219D6565668. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 1

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie



