Projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie wyrażenia woli powierzenia PKM Sp. z o.o. w Jaworznie jako operatorowi
wewnętrznemu realizacji świadczenia usług użyteczności publicznej polegających na bieżącym
i nieprzerwanym zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Jaworzno z zakresu
transportu zbiorowego
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015, poz. 1515 z późn. zm.)
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
1. W związku z aplikowaniem Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie o środki
finansowe pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Działanie
4.5.1 Niskoemisyjny Transport Miejski i Efektywne Oświetlenie – ZIT Subregion Centralny,
na realizację przez PKM Sp. z o.o. projektu „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz
z systemem inteligentnego zarządzania flotą wraz z budową centralnej stacji ładowania i wymiany
baterii oraz rozproszonych stacji szybkiego ładowania baterii”, wyraża się wolę powierzenia w latach
2019 - 2029 PKM Sp. z o.o. w Jaworznie, w myśl rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, jako
operatorowi wewnętrznemu realizacji świadczenia usług użyteczności publicznej polegających
na bieżącym i nieprzerwanym zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Jaworzno z zakresu
transportu zbiorowego.
2. Wyraża się wolę wypłacania corocznej rekompensaty z tytułu realizowanych przez
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie powierzonych zadań własnych gminy
dotyczących zaspokajania potrzeb mieszkańców Jaworzna z zakresu transportu zbiorowego,
przy czym w latach 2016 - 2025 w wysokości nie mniejszej niż 16 000 000 zł brutto.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert
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Uzasadnienie
26 marca 2009 r. Rada Miejska w Jaworznie Uchwalą Nr XXXI/430/2009 powierzyła Przedsiębiorstwu
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie celem wykonywania zadania własnego Gminy Miasta
Jaworzno świadczenie usług użyteczności publicznej polegających na bieżącym i nieprzerwanym
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Jaworzno z zakresu lokalnego
transportu zbiorowego od 1 lipca 2009 r. Powierzenie to zostało odzwierciedlone w podpisanej
30 czerwca 2009 r. na okres 10 lat umowie wykonawczej. Umowa ta została zawarta w zgodzie
z przepisami Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, które m.in.
ogranicza możliwość podpisania umowy w zakresie transportu zbiorowego na okres dłuższy niż 10 lat.
Mając na uwadze dobrze funkcjonującą komunikację oraz chęć jej dalszego rozwoju Gmina Miasta
Jaworzna zdecydowała się na kontynuowanie obranego w 2009 r. modelu funkcjonowania
komunikacji zbiorowej czemu wyraz dała w odpowiednich zapisach "Planu zrównoważonego rozwoju
publicznego transportu zbiorowego dla miasta Jaworzno” podjętego uchwałą Nr X/120/2015 Rady
Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.Urz.Woj. Śl. z 2015 r. poz. 3842) dotyczących
woli dalszego powierzenia ww. zadań na okres kolejnych 10 lat po zakończeniu obowiązywania
obecnej umowy wykonawczej. Ponadto 11 grudnia 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ukazało się ogłoszenie o zamiarze dalszego powierzenia, które daje możliwość podpisania umowy
wykonawczej na okres kolejnych 10 lat po zakończeniu obowiązywania obecnej umowy. W związku
z powyższym oraz chęcią dalszego rozwoju komunikacji zbiorowej PKM Sp. z o.o. w Jaworznie przy
pełnej aprobacie Miasta Jaworzna zgłosił chęć aplikowania o środki finansowe pochodzące
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego Działanie 4.5.1 Niskoemisyjny
Transport Miejski i efektywne Oświetlenie – ZIT Subregion Centralny, na realizację przez
PKM Sp. z o.o. projektu „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego
zarządzania flotą wraz z budową centralnej stacji ładowania i wymiany baterii oraz rozproszonych
stacji szybkiego ładowania baterii”. W związku z powyższym ze względu na okres trwałości projektu
wykraczający poza okres obowiązywania obecnej umowy wykonawczej (30.06.2019 r.) koniecznym
jest podjęcie uchwały intencyjnej, w której Miasto Jaworzno wyrazi wolę kontynuowania obecnej
umowy z PKM Sp. z o.o. w Jaworznie jako operatorem wewnętrznym (lata 2019-2029) i wolę wypłaty
rekompensaty za świadczone usługi transportu zbiorowego w tym okresie, przy czym w latach 20162025 w wielkości nie mniejszej niż 16 000 000 zł. brutto w każdym roku.
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zadaniem fakultatywnym i wiąże się z koniecznością
wydatkowania dodatkowych środków z budżetu miasta oraz nie wiąże się ze zmianą stanu
zatrudnienia.
Jaworzno, 15 marca 2016 r.
Opracował: Tomasz Bachowski - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej.
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