UCHWAŁA NR LVI/456/2021
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego na rok 2022
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) oraz art. 2, art. 3 ust. 1 pkt 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 679), uwzględniając
przepisy art. 15 ust. 1 pkt 9 i art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371), art. 214 ust. 1 i pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, 1598 i 2054) oraz art. 2 lit. i) i art. 4 rozporządzenia (WE)
nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych
w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG)
nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1) Rada Miasta Świnoujście uchwala,
co następuje:
§ 1. Powierza się spółce Komunikacja Autobusowa Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu, zarejestrowanej
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234039, prowadzonym
przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, wykonywanie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na okres 6 miesięcy,
tj. od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
§ 2.1. Usługi lokalnego transportu zbiorowego mają charakter usług publicznych, świadczonych
w ogólnym interesie gospodarczym i będą realizowane w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców
Gminy Miasta Świnoujście w ramach realizacji przedmiotu działalności spółki Komunikacja Autobusowa
Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu.
2. Usługi lokalnego transportu zbiorowego będą świadczone na terenie Gminy Miasto Świnoujście.
3. Usługi lokalnego transportu zbiorowego będą świadczone na terenie innych gmin, jeśli wynika
to z właściwych porozumień międzygminnych, których stroną jest Gmina Miasto Świnoujście.
§ 3. Z tytułu wykonywania zadania spółka Komunikacja Autobusowa Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu
otrzyma rekompensatę określoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym oraz Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2007 r. w sprawie usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu
pasażerskiego oraz uchylającego Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70.
§ 4.1. Szczegóły dotyczące sposobu wykonywania zadania, odnoszące się w szczególności do:
a) obowiązków stron,
b) systemu finansowania, w tym rozliczenia nadmiernej albo niedostatecznej rekompensaty,
c) zasad świadczenia usług, w tym parametrów jakościowych związanych ze świadczeniem usług,
d) monitoringu i kontroli realizacji zadania,
e) kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zadania, w tym za niedotrzymanie parametrów
jakościowych,
f) sposobu dokonania zmian do umowy, zostaną określone w umowie wykonawczej oraz dołączonych do niej
załącznikach.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, wejdzie w życie z dniem 01 lipca 2022 r.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miasta
Elżbieta Jabłońska
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UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej jedną z możliwych form
prowadzenia gospodarki komunalnej przez Gminę Miasto Świnoujście jest spółka prawa handlowego.
O wyborze formy prowadzenia gospodarki komunalnej decyduje rada gminy poprzez podjęcie uchwały.
Oznacza to, iż powierzenie realizacji zadań użyteczności publicznej komunalnej spółce prawa handlowego leży
w kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Powierzenie przez jednostkę
samorządu terytorialnego wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej zgodnie z ww. ustawą,
następuje w drodze umowy z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Jednostki
samorządu terytorialnego w drodze umowy mogą powierzać wykonywanie zadań z zakresu gospodarki
komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym
osobowości prawnej na zasadach ogólnych, albo m.in. w trybie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych czy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
Zaproponowana uchwała nakłada na założoną przez Gminę Miasto Świnoujście spółkę Komunikacja
Autobusowa sp. z o.o. obowiązek realizowania zadania własnego Gminy w zakresie wskazanym w treści
uchwały.
Przedmiotem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być
świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej. Świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego przez Spółkę, w której Gmina Miasto Świnoujście samodzielnie posiada 100%
udziałów, daje możliwość ścisłej kontroli świadczenia usług. Gmina Miasto Świnoujście jako jedyny
i całościowy udziałowiec Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. sprawuje nadzór nad jej działalnością. Spółka
posiada status jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Świnoujście. Jej podstawowym celem i przedmiotem
działania jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej na warunkach określonych przepisami
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. W szczególności dotyczy to zadań własnych gminy
w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w wykonywaniu uchwały
Nr XXXV/298/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie opracowania systemu
funkcjonowania komunikacji publicznej oraz procesu przekształceń strukturalno-własnościowych w Zakładzie
Komunikacji Miejskiej w Świnoujściu, wyrażającej zgodę na likwidację komunalnego zakładu budżetowego
pod nazwą „Zakład Komunikacji Miejskiej” w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością pod nazwą „Komunikacja Autobusowa”. Spółka kontynuuje działalność zakładu
w zakresie świadczenia usług komunikacji miejskiej, służących bieżącemu i nieprzerwanemu zaspokajaniu
potrzeb mieszkańców Gminy-Miasto Świnoujście, dotyczących lokalnej komunikacji zbiorowej w zakresie
przewozu osób, zwierząt i bagażu środkami komunikacji miejskiej. Komunikacja Autobusowa sp. z o.o.
realizuje opisane zadania własne Gminy Miasta Świnoujście m.in. poprzez wykonywanie usług przewozowych
w zakresie miejskiej komunikacji autobusowej oraz innych dodatkowych usług związanych z wykonywaniem
zadania, zleconych przez Gminę Miasto Świnoujście. Komunikacja Autobusowa sp. z o.o. jest osobą prawną
spełniającą warunki określone w art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych, posiada zdolność i odpowiednie kompetencje do wykonywania usług w przewidzianym zakresie
i czasie. Celem jest zapewnienie jak najlepszego wykorzystania funduszy publicznych i jednocześnie właściwa
realizacja zadań.
Wejście w życie uchwały z dniem podjęcia pozwoli na zachowanie ciągłości realizacji zadań Miasta
polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,
a także skorzystanie przez operatora publicznego transportu zbiorowego z możliwości ubiegania się o środki
z zewnętrznych źródeł dofinansowania.
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