UCHWAŁA NR LVII/597/18
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 9 lipca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Ożarów Mazowiecki porozumienia międzygminnego
z Miastem Stołecznym Warszawa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.1) ) i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Ożarów Mazowiecki porozumienia międzygminnego z Miastem
Stołecznym Warszawa określającego zasady współpracy w zakresie organizacji, funkcjonowania i rozliczania
oferty "Warszawa+", polegającej na umożliwieniu Gminie dopłat do biletów długookresowych imiennych,
obowiązujących w środkach lokalnego transportu zbiorowego w mieście stołecznym Warszawa oraz gminach
ościennych, kupowanych przez mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
A. Cichal

1) Zm.
2) Zm.

Podpisany

i 1000
i 2371 oraz z 2018 r. poz. 317, 650 i 907

UZASADNIENIE
Rada Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 24 maja 2018 r., w trakcie LXVII sesji podjęła uchwałę
w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu
zbiorowego m.st. Warszawy i gminach ościennych, dla mieszkańców gmin, z którymi zawarto
porozumienia w sprawie dopłat do cen biletów, realizowana jest współpraca w zakresie oferty "Warszawa+".
Samorządy, poprzez dopłaty do biletów zapewniają swoim mieszkańcom możliwość tańszego podróżowania
komunikacją miejską. Zainteresowana ofertą Gmina w celu realizacji porozumienia zobowiązana jest do
zabezpieczenia środków finansowych na dopłaty do biletów, zakup od ZTM kart zbliżeniowych, zakup
sprzętu niezbędnego do personalizacji kart przed ich wydaniem. Możliwe jest również otwarcie na terenie
gminy Punktu Obsługi Pasażerów. Stanowisko obsługuje oddelegowany pracownik ZTM – koszty
pracownika refunduje Gmina. W 2018 roku od 01-09-2018r. możliwe jest wprowadzenie dla mieszkańców
gminy Ożarów Mazowiecki systemu dopłat, zgodnie ze stanowiskiem Rady Miejskiej w Ożarowic
Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2018r., III grupy dopłat:
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Szacowany koszt dopłat przez gminę Ożarów Mazowiecki wynosiłby 720.000,00 zł. rocznie. Przy
założeniu wdrożenia systemu od początku września 2018 r., szacunkowy koszt dopłat w roku 2018 wyniesie
240.000,00 zł.
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