
UCHWAŁA NR IV/54/2018
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 144/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011 r. 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. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zmianami) oraz art.  19  ust.  1  pkt  3  
i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2016) oraz art. 5 ust. 2 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 uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 
(Dz.U.UE.L.2007.315.1  z dnia 3 grudnia 2007 r.), zmienionego  Sprostowaniem do 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315 z dnia 3 grudnia 2007 r.) 
(Dz.U.UE.L.2015.240.65 z dnia 16 września 2015 r.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do 
otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego (Tekst mający znaczenie dla EOG) 
(Dz.U.UE.L.2016.354.22 z dnia 23 grudnia 2016 r.),Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 144/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia 
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji w Radomiu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania 
zadania własnego Gminy Miasta Radomia z zakresu lokalnego transportu zbiorowego wprowadza się następujące 
zmiany:

1. w § 1 skreśla się ust. 4,

2. § 2 i § 3 skreśla się.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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