
Uchwała nr   XLI/418/2021 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 22 grudnia 2021 roku 

w sprawie: o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowej o charakterze użyteczności 

publicznej na terenie gminy Masłów w ramach „Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2020r. poz. 713, z póź. zm.), art.7 ust.1 pkt 1 lit a, art. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. 

o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020r. poz. 1944, z poź. zm.), oraz art. 13ust. 1 

i art. 22 ust.1 ustawy z dnia 16 maja 2019r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1123, z póź. zm.) 

§ 1. Zapewnia się uruchomienie linii autobusowej o charakterze użyteczności publicznej od 

dnia 01.01.2022r. na następującą linię komunikacyjną na terenie gminy Masłów: 

Mąchocice Kapitulne – Dąbrowa przez Masłów Drugi 

Mąchocice Kapitulne – Dąbrowa przez Masłów Pierwszy 

Barcza – Domaszowice przez Dolinę Marczakową 

Barcza – Masłów Pierwszy przez Dolinę Marczakową  

Ciekoty – Domaszowice przez Wolę Kopcową 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z 

dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym, oraz do zawarcia umowy o 

dopłatę, o której mowa w art. 13 ustawy z dnia 16 maja 2019r.o Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

Piotr Zegadło   

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1123 z póź. zm.) Wojewoda Świętokrzyski ogłosiła nabór 

wniosków o dofinansowanie w 2022 r. zadań w ramach Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.  

Zadanie przewiduje dopłatę do 1 wozokilometra przewozu o charakterze 

użyteczności publicznej wynoszącą nie więcej niż 3,00 zł. Z wnioskiem o 

dofinansowanie może wystąpić organizator publicznego transportu 

zbiorowego: gmina, powiat, województwo, związek międzygminny.  

Przedmiotowa uchwała Rady Gminy Masłów jest niezbędnym załącznikiem 

do podpisania umowy o dofinansowanie zadania w ramach „Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” 

od 1 stycznia 2022r. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

Piotr Zegadło   

 

 

 


