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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół 
podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę 
programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum 
ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych 
zamieszkujących na terenie gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego, w którym organizatorem transportu jest Gmina Miasto Szczecin 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz pkt 3 i 4 załącznika nr 5 uchwały 
Nr XIII/454/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie opłat za usługi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, 
określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad 
taryfowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 519 z póź. zm.), Rada Miasta 
Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLI/1185/18 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia Gmin ze 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów 
uczniom szkół podstawowych, uczniom klas gimnazjalnych, uczniom szkół ponadgimnazjalnych 
i ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie Gmin ze Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego, zm. uchwałą Nr XLIV/1303/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 września 2018 r. 
oraz uchwałą Nr XXV/735/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2021 r. dokonuje się 
następujących zmian: 

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:  

„Wyraża zgodę na przystąpienie Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu 
nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia 
ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów 
szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych, zamieszkujących na terenie gmin położonych na 
obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym organizatorem transportu jest 
Gmina Miasto Szczecin i zawieranie z tymi gminami porozumień międzygminnych”; 

2) uchyla się załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 74 ustawy o samorządzie gminnym, gminy mogą zawierać porozumienia
międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych, przy
czym gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem, przejmuje prawa i obowiązki
pozostałych gmin związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału
w kosztach realizacji powierzonego zadania.

W związku z tym, iż porozumienie międzygminne określające zasady przystąpienia przez Gminy
do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych,
ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia
ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów
szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych zamieszkujących na terenie gmin położonych na obszarze
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym organizatorem transportu jest Gmina Miasto
Szczecin, wymaga stałej aktualizacji i dostosowania do obecnych uregulowań przepisów prawa,
zachodzi potrzeba przedłożenia niniejszego projektu uchwały z wyłączeniem załącznika. Jednocześnie
porozumienie międzygminne będzie podlegać bezpośrednim ustaleniom pomiędzy gminami i będzie
każdorazowo publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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