Projekt
DRUK Nr 318
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie w sprawie współdziałania z Gminami Łomianki, Stare Babice, oraz Powiatem Warszawskim
Zachodnim w zakresie organizacji transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, art.7 ust. 1 pkt 4 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r.
poz. 284, 374, 568 i 695) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się wspólnie z Gminami Łomianki, Stare Babice oraz Powiatem Warszawskim Zachodnim
realizować zadanie organizacji transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7.
2. Udziela się z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki dotacji celowej dla Gminy Stare Babice koordynującej w/w
zadanie na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego na realizację transportu na
terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.
§ 2. Dotacja zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy na rok 2021 w wysokości 85.000 zł (słownie:
osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) ujętych w budżecie w dz. 600 rozdz. 60004 § 2310.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Gminy: Ożarów Mazowiecki, Stare Babice, Izabelin i Łomianki uznając potrzebę kontynuowania zakresu
komunikacji publicznej pomiędzy sąsiadującymi gminami, po dokonaniu uzgodnień z Zakładem Transportu
Miejskiego, postanowiły o kontynuowaniu przebiegu lokalnej linii uzupełniającej L-7 zapewniającej komunikację
na odcinku: Dziekanów Leśny – Ożarów Mazowiecki, siedziba Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Obowiązki koordynatora opisanego przedsięwzięcia przejęła na siebie Gmina Stare Babice. Każda z gmin
zainteresowana utworzeniem linii uzupełniającej L-7 zobowiązana będzie do pokrywania kosztów funkcjonowania
linii, w przewidywanej kwocie nie wyższej niż 85.000 zł rocznie.
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