
UCHWAŁA NR XLIX/512/2022 

RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia 28 września 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/335/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 25 marca 

2021 r. dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie „Porozumienia w sprawie powierzenia 

Gminie Kielce zadania publicznego i ustalenia zasad współpracy w zakresie 

opracowania dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielc i Kieleckiego 

Obszaru Funkcjonalnego””. 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 74, art.18 ust. 2 pkt. 12  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2022 poz.559 z późn. zm.) oraz §1 pkt 1 Części 1 

Porozumienia z dnia 11 maja 2015 r. określającego zasady współpracy przy przygotowaniu 

i realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego, zmienionego Aneksem Nr 1 z dnia 27 maja 2015 r., Aneksem Nr 2 z dnia 20 

lipca 2020 r. oraz Aneksem Nr 3 z dnia 26 kwietnia 2021 r. uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

W Uchwale Nr XXX/335/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 25 marca 2021 r. dotyczącej 

wyrażenia zgody na zawarcie „Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kielce zadania 

publicznego i ustalenia zasad współpracy w zakresie opracowania dokumentu pn. „Plan 

Zrównoważonej Mobilności dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”” zmienionej 

Uchwałą Nr XLVI/466/2022 Rady Gminy Masłów z dnia 31 maja 2022 r. wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) W § 2 ust. 2 zmienia się kwotę „5 534,46 PLN” na kwotę „7 625,02 PLN”. 

 

§ 2 

Traci moc Uchwała Nr XLVI/466/2022 Rady Gminy Masłów z dnia 31 maja 2022 r. w 

sprawie zmiany uchwały Nr XXX/335/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 25 marca 2021 r. 

dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie „Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie 

Kielce zadania publicznego i ustalenia zasad współpracy w zakresie opracowania dokumentu 

pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego””. 

 

§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy Masłów. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący Rada Gminy Masłów 

Piotr Zegadło    



 

 

UZASADNIENIE 

 

Rada Gminy Masłów podjęła Uchwałę Nr XXX/335/2021 w dniu 25 marca 2021 r. dotyczącą 

dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie „Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie 

Kielce zadania publicznego i ustalenia zasad współpracy w zakresie opracowania dokumentu 

pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego””. 

 

W dn. 9.06.2021 r. zostało zawarte Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Kielce 

zadania publicznego i ustalenia zasad współpracy w zakresie opracowania dokumentu pn. 

„Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”. 

 

Urząd Miasta Kielce dn. 2.06.2022 r. ogłosił ponownie postępowanie przetargowe na 

opracowanie dokumentu pn. „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc 

i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” wraz z wykonaniem strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko i promocją, które w dn. 31.08.2022 r. zostało rozstrzygnięte. 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez wykonawcę VIA VISTULA Sp. 

z o.o. z Krakowa za cenę ryczałtową brutto 737 618,70 zł, w tym koszt Działania II Badania 

ruchu drogowego to 344 400,00 zł. W dn. 9.09.2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą. 

W związku ze wzrostem kosztu opracowania Badań ruchu drogowego w stosunku do kwot 

szacowanych zwiększeniu ulega wkład własny Gminy Masłów wyliczony według podziału 

per capita. 

 

Posiadanie dokumentu „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego 

Obszaru Funkcjonalnego” daje podstawę do ubiegania się o środki finansowe w przyszłej 

perspektywie finansowej 2021-2027, dla miasta będącego rdzeniem obszaru funkcjonalnego 

w ramach środków dedykowanych dla ZIT oraz dla gmin wchodzących w skład obszaru 

funkcjonalnego. 

 

 Przewodniczący Rada Gminy Masłów 

Piotr Zegadło    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


