
UCHWAŁA NR XLVIII/415/2022 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

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 1990 r. o samorządzie gminym (t.j. Dz U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (t..j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267), art. 216 ust. 2 pkt. 5 w związku z art. 220 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. c 
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz U. z 2022 r. poz. 1343) 

Rada Gminy Rudnik uchwala 

§ 1. 1. Udzielić w 2023 roku pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu w kwocie 100 000,00 zł 
(słownie: sto tysięcy złotych) na realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Rudnik. 

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1 udzielona będzie w formie dotacji celowej po podpisaniu 
umowy pomiędzy  Gminą Rudnik a Powiatem Raciborskim, określając przeznaczenie i zasady rozliczenia 
przyzananych środków. 

§ 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 utrcone 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 
zbiorowym ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) w związku z realizacją powiatowych przewozów paażerskich. 

Pomoc finansowa udzielana jest  na rok 2023. 
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