
- Projekt - 
Uchwała Nr IX/           /2011 

Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 25 sierpnia 2011 roku 

 
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem 

Wodzisławskim a Powiatem Raciborskim dotyczącego realizacji 
publicznego transportu zbiorowego. 

 

Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 12 pkt 8a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.), w związku                      
z art. 7 ust. 1 pkt 3 lit b) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. nr 5, poz. 13) 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim  

a Powiatem Raciborskim dotyczącego realizacji publicznego transportu zbiorowego. 
2. Transport zbiorowy będzie realizowany na następujących liniach komunikacyjnych: 

a) Wodzisław Śląski – Racibórz, 
b) Wodzisław Śląski – Chałupki, 
c) Rogów – Racibórz.  

3. Organizatorem transportu, w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia  
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, będzie Powiat Wodzisławski. 

 
§ 2 

 
Do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, upoważnia się Starostę Powiatu 
Wodzisławskiego oraz Wicestarostę Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie  

do projektu uchwały Nr IX/............/2011 
       Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 25 sierpnia 2011 roku 
 
 
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem 

Wodzisławskim a Powiatem Raciborskim dotyczącego realizacji 
transportu zbiorowego. 

 
 

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. nr 5, poz. 13) powiat stał się organizatorem publicznego 
transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej lub sieci komunikacyjnej w powiatowych 
przewozach pasażerskich. 
Dotychczas przewozy na liniach powiatowych prowadziło Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji. Jednakże z uwagi na bardzo trudną 
sytuację finansową od paru lat przewoźnik ten ogranicza i likwiduje poszczególne kursy. Na 
chwilę obecną PKS Rybnik obsługuje jeszcze Gminę Gorzyce. Od 1 kwietnia  
2011 r. nie wykonuje już przewozów na terenie Gminy Lubomia, natomiast od 1 sierpnia 
2011 r. na terenie Gminy Godów. 
Zgodnie z informacjami udzielonymi przez likwidatora spółki Pana Jerzego Siwicę, PKS 
Rybnik, w wyniku utraty płynności finansowej oraz w związku z likwidacją będzie zmuszony 
zaprzestać wykonywania regularnych przewozów pasażerskich na obszarze Gminy Gorzyce  
z dniem 1 stycznia 2012 r. 
Sytuacja taka powoduje powstanie zagrożenia świadczenia usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego, gdyż ww. gminy zostaną pozbawione komunikacji publicznej (brak 
możliwości dojazdu do szkół i zakładów pracy). 
Biorąc powyższe pod uwagę, oraz w związku z otrzymanymi prośbami wójtów następujących 
gmin: Godowa, Gorzyc i Lubomi, dotyczącymi zorganizowania na ich obszarze komunikacji 
publicznej, zasadne jest podjęcie, w trybie pilnym, niezbędnych działań zmierzających do 
zapewnienia mieszkańcom dostępu do komunikacji publicznej. W związku z faktem, iż nowe 
linie komunikacyjne wykraczają poza obszar powiatu wodzisławskiego, zgodnie z art.  7 ust. 
1 pkt 3 lit. b ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, niezbędne jest zawarcie 
stosownego porozumienia z Powiatem Raciborskim. Niniejsza uchwała zezwala na dokonanie 
tego aktu, w imieniu powiatu, Staroście Wodzisławskiemu. 
 
 
       Naczelnik Wydziału 
             Komunikacji i Transportu 
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