
 

UCHWAŁA NR XXII / 104 / 20 

RADY GMINY OPORÓW  

z dnia 26 listopada 2020 r.  

 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oporów a 

Gminą Żychlin dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu 

zbiorowego 

 

            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 7 

ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2475 i 2493 oraz z 2020 r. poz. 400, 462, 875 i 1378), Rada 

Gminy Oporów uchwala co następuje:  

 

 § 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Oporów a 

Gminą Żychlin w sprawie powierzenia Gminie Żychlin wykonywania zadań z zakresu 

organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej relacji nr 3 

relacji Żychlin/ul.1 Maja przez Jurków-Drzewoszki-Dobrzelin do ŻychIin/uI. 

Łukasińskiego na terenie Gminy Oporów. 

 

          § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oporów. 

  

           § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

 

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 

m.in. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym). 

Celem realizacji tegoż zadania, a dotyczącego funkcjonowania jednej z linii 

komunikacyjnych przebiegających przez teren Gminy Żychlin i Gminy Oporów, 

koniecznym jest zawarcie porozumienia międzygminnego (art. 7 ust. 1 pkt. 1 lit. b 

ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, a także art. 74 

ustawy o samorządzie gminnym). 

Z kolei zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy o samorządzie gminnym, do 

wyłącznej właściwości rady gminy należy „podejmowanie uchwał w sprawach 

współdziałania z innymi gminami”. 

Uprzednio, tj. w dniu 30 października 2020 r. Rada Miejska w Żychlinie podjęła już 

tożsamą uchwałę (Nr XXV/135/2020) w sprawie zawarcia porozumienia 

międzygminnego pomiędzy Gminą Żychlin a Gminą Oporów dotyczącego 

wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. 

 


