
Druk Nr 111 

  

 

Uchwała Nr 144/2011 

Rady Miejskiej w Radomiu 

 

z dnia 20.06.2011 roku 

 

 

w sprawie: powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji w Radomiu Spółce z 

ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadania własnego Gminy Miasta Radomia z zakresu 

lokalnego transportu zbiorowego.  

 

 

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4 i art. 9 ust. 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 

102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 

1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 

oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230) oraz art. 19 ust. 1 

pkt. 3 i art. 22 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 i ust. 4 i ust. 6  i art. 25 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 

r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13) oraz art. 4 ust. 3 i art. 5 ust. 2 i 

art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) z dn. 23 października 2007 r. Parlamentu Europejskiego i Rady nr 

1370/2007 dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu 

pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. 

UE L 315 z dn. 3 grudnia 2007 r., str. 1), Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Powierza się z dniem 1.07.2012 roku Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji w Radomiu 

spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej Spółką, wykonywanie zadania 

własnego Gminy Miasta Radomia polegającego na zaspokajaniu potrzeb z zakresu lokalnego 

transportu zbiorowego. 

2. Powierzenie, o którym mowa w § 1 pkt. 1 nastąpi pod warunkiem spełnienia przez Spółkę z 

dniem 1.07.2012 roku przesłanek podmiotu wewnętrznego w rozumieniu rozporządzenia 

(WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku 

dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego 

oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 oraz 

orzecznictwa ETS. 

3. Powierzenie obejmuje terytorium Gminy Miasta Radomia oraz gmin sąsiednich, z którymi 

Gmina Miasta Radomia zawarła porozumienie międzygminne dotyczące powierzenia Gminie 

Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na 

terytorium gmin sąsiednich.  



4. Spółka ma obowiązek samodzielnego wykonywania przeważającej części powierzonego jej 

zadania. Korzystanie przez Spółkę z usług podwykonawców nie może mieć charakteru innego 

niż incydentalny, nie może dotyczyć przeważającej części powierzonego Spółce zadania i w 

każdym przypadku wymaga uprzedniej zgody Gminy Miasta Radomia.  

 

§ 2.  

 

1. Zakres przedmiotowy powierzenia, o którym mowa w § 1, obejmuje świadczenie usług 

przewozowych autobusowych, na które składają się przewozy w ramach komunikacji 

dziennej i nocnej, przewozy okazjonalne, przewozy komunikacją zastępczą i przewozy osób 

niepełnosprawnych. 

2. Łączny wymiar wozokilometrów usług przewozowych autobusowych wyniesie w każdym roku 

okresu, na który zostaje dokonane powierzenie nie więcej niż 6 500 000 wozokilometrów.  

3. Zakres czasowy obejmuje okres 10 lat od dnia powierzenia określonego w § 1 pkt. 1 

 

§ 3.  

 

1. Z tytułu wykonywania powierzonego zadania, o którym mowa w § 1, Spółka otrzymuje 

rekompensatę, której wysokość w każdym roku budżetowym nie może przekroczyć kwoty 

odpowiadającej wynikowi finansowemu netto, który równoważny jest sumie wpływów, 

pozytywnych czy negatywnych, jakie wypełnianie realizacja powierzonego zadania wywiera 

na koszty i przychody Spółki.  

2. Rekompensata z tytułu wykonywania powierzonego zadania jest określana przez Gminę 

Miasta Radomia w każdym roku budżetowym. Podstawą obliczenia przyznanej Spółce 

rekompensaty jest wynik audytu wysokości rekompensaty, który przeprowadza niezależny 

podmiot na zlecenie Gminy Miasta Radomia. Audyt jest przeprowadzany dwukrotnie w 

każdym roku budżetowym, jako: 

1) audyt ex ante, przeprowadzany przed rozpoczęciem kolejnego roku budżetowego i 

uchwaleniem budżetu na tenże kolejny rok budżetowy, którego celem jest określenie 

wysokości rekompensaty w kolejnym roku budżetowym, oraz 

2) audyt ex post, przeprowadzany przed końcem pierwszego kwartału każdego roku 

budżetowego (z wyjątkiem roku 2012), którego celem jest zweryfikowanie rzeczywistych 

składowych kalkulacji wysokości rekompensaty w poprzednim roku budżetowym; na 

podstawie wyników audytu ex post Gmina Miasta Radomia dokona rozliczenia wypłaconej 

Spółce rekompensaty w poprzednim roku budżetowym, a Spółka zwróci Gminie Miasta 

Radomia nadpłaconą przez Gminę Miasta Radomia kwotę rekompensaty wraz z odsetkami 

ustawowymi, jeżeli wynik audytu ex post dowiedzie zasadności takiego zwrotu.  

 

 

§ 4.  

 

Prezydent Miasta Radomia ustali w formie umowy szczegółowe warunki wykonywania przez Spółkę 

zadania powierzonego jej na podstawie § 1 i szczegółowe warunki dokonywania rozliczeń 

finansowych pomiędzy Gminą Miasta Radomia i Spółką, zgodnie z niniejszą uchwałą. 

 



§ 5.  

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.  

 

§ 6.  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

         Dariusz Wójcik 


