UCHWAŁA NR XIV/133/2015
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 30 listopada 2015 r.
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi z zakresu komunikacji
miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o.
w Inowrocławiu
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 oraz z 2015 r. poz. 1045 i 1890) oraz art. 7 ust. 1 pkt 4 w
zw. z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515 i 1890) uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 30 listopada 2015 r. uchyla się uchwałę nr XXXV/501/2013 Rady
Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 września 2013 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi
z zakresu komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
sp. z o.o. w Inowrocławiu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Rada Miejska Inowrocławia podjęła w dniu 23 września 2013 r. uchwałę nr
XXXV/501/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi
z zakresu komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
sp. z o.o. w Inowrocławiu. Podstawą do podjęcia uchwały był art. 4 ust1 pkt 2 ustawy
o gospodarce komunalnej, zgodnie z którym jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat
albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności
publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek
samorządu terytorialnego.
Ustalanie opłat za przewóz oraz innych opłat, o których mowa w ustawie - Prawo
przewozowe za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu
zbiorowego przepis art. 15 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przekazał aktualnie
do kompetencji organizatora, którym jest w przypadku gminy wójt, burmistrz albo prezydent
miasta (art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy). Konieczne jest zatem uchylenie ww. uchwały.
W tej sytuacji wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania uchwały
jest Prezydent Miasta Inowrocławia.
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie ustalenia
cen i opłat za usługi z zakresu komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Inowrocławiu w głosowaniu jawnym.
Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 18 radnych obecnych na sesji.
Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się - 2.
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