
UCHWAŁA NR XLVIII/286/2021 
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/279/2021 Rady Miejskiej w Wiślicy  z dnia 13 grudnia 2021 r. 
o zabezpieczeniu środków finansowych na 2022 r. jako wkładu własnego na realizację przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach „Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn.zm) Rada Miejska w Wiślicy uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Uchyla się uchwałę Nr XLVI/279/2021 Rady Miejskiej w Wiślicy  z dnia 13 grudnia 2021 r. o zabezpieczeniu 
środków finansowych na 2022 r. jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej” 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

mgr Jacek Gocyk 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XLVIII/286/2021 
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/279/2021 Rady Miejskiej w Wiślicy  z dnia 13 grudnia 2021 
r. o zabezpieczeniu środków finansowych na 2022 r. jako wkładu własnego na realizację 
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach „Funduszu rozwoju 
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. 
 
W § 1 uchylanej uchwały zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 10% dotacji do 1 
wozokilometra, nie może być oznaczone w drodze uchwały, a  powinno być ujęte w wieloletniej 
prognozie finansowej gminy art. 226 ust. 1 pkt. 1, ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 305 z późn. zm.). 
 
Wobec  powyższego zasadne jest uchylenie uchwały Nr XLVI/279/2021 Rady Miejskiej w Wiślicy                 
z dnia 13 grudnia 2021 r. o zabezpieczeniu środków finansowych na 2022 r. jako wkładu 
własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 
ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. 
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