UCHWAŁA NR XXVIII/184/21
RADY MIEJSKIEJ W NOWEM
z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu.
Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.1)) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na dofinansowanie kosztów funkcjonowania
powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu
na 2021 r. w wysokości 20.000 zł.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną
w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminą Nowe.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie
Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Słomiński

1) Zmiany

do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.
do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020, z 2020 r.
poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320.

2) Zmiany
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Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XXVIII/184/21 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu.
Jednostka samorządu terytorialnego może udzielić dotacji innym samorządom na dofinansowanie
realizowanych przez nie zadań. Wysokość dofinansowania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący tej
jednostki samorządu terytorialnego, która udziela dotacji.
Powiat Świecki jest organizatorem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej. Program przewozów obejmuje 18 linii autobusowych. Gmina Nowe partycypuje w kosztach
funkcjonowania linii autobusowej Świecie - Warlubie - Nowe.
Należy podkreślić, że organizowane linie autobusowe uzyskają dofinansowanie z "Funduszu rozwoju
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej" oraz budżetów poszczególnych gmin.
Z przekazanej dotacji Powiat Świecki pokryje kwotę deficytu programu przewozów autobusowych.
Deficyt rozumie się jako różnicę między wpływami z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych,
wpływami z tytułu ulg ustawowych, wpływami z tytułu biletów a kosztami usług transportowych.
W budżecie Gminy Nowe na 2021 r. ujęto odpowiednią kwotę wydatków.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Słomiński
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