
UCHWAŁA NR XXX/196/21 
RADY GMINY SOMIANKA 

z dnia 4 marca 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na organizację przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnej pn.: „Wyszków-Somianka -

Wyszków” 

Na podstawie art. 10 ust.2 oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( 
t.j. Dz. U . z 2020r., poz. 713 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305), art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r.o 
publicznym transporcie zbiorowym ( t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1944 z późn. zm.) Rada Gminy Somianka 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na organizację 
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na następujących liniach komunikacyjnych 
pn.: „Wyszków - Somianka -Wyszków”: 

1) Wyszków – Somianka - Wyszków przez: Wolę Mystkowska, Kręgi, 

2) Wyszków – Somianka - Wyszków przez: Popowo Kościelne, Barcice. 

§ 2. Pomoc finansowa o której mowa w §1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu 
Gminy Somianka na 2021 rok do wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 
groszy). 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczania środków zostaną określone 
w umowie zawartej pomiędzy Gminą Somianka a Powiatem Wyszkowskim. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Jan Rakowski 
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Uzasadnienie

Podjęcie w/w uchwały Rady Gminy Somianka jest niezbędne do funkcjonowania przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnej pn.: „Wyszków-Somianka -
Wyszków” na trasach:

1) Wyszków – Somianka - Wyszków przez: Wolę Mystkowska, Kręgi,

2) Wyszków – Somianka - Wyszków przez: Popowo Kościelne, Barcice

oraz udzielenia w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Somianka na 2021 rok pomocy
finansowej dla Powiatu Wyszkowskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski
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