Uchwała nr 2035/109/III/2007
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 06.11.2007 r.

w sprawie

zawarcia umowy regulującej zasady przekazywania dopłat do biletów ustawowo ulgowych z przewoźnikiem: „GONPOL” Szczepan Goncerz z siedzibą w Pilicy, Złożeniec 74, realizującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie

Na podstawie art. 6, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590/ ; art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego /tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz.1440 z późn. zm./

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:   


§ 1
1. 	Przystępuje się do zawarcia umowy w sprawie przekazywania dopłat do biletów z tytułu stosowania ustawowych ulg w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich z przewoźnikiem: „GONPOL” Szczepan Goncerz z siedzibą w Pilicy, Złożeniec 74
2. 	Projekt umowy załącza się do niniejszej Uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 3
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Janusz Moszyński – Marszałek Województwa		.........................
2. Sławomir Kowalski – Wicemarszałek Województwa	.........................
3. Grzegorz Szpyrka – Wicemarszałek Województwa	.........................
4. Jarosław Kołodziejczyk – Członek Zarządu		.........................
5. Marian Ormaniec – Członek Zarządu			.........................









KARTA SPRAWY
nr KT /            /            / 2007

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

Rodzaj sprawy:
Podjęcie przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały  w sprawie ustalenia procedur  sprawdzania przewoźników, wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, ubiegających się o dopłaty do tych przewozów  z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich.

Opis sprawy wraz z podstawą prawną:
     Samorząd Województwa zgodnie z art. 6, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590/ oraz na podstawie art. 8a, ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego /tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz.1440 z późn. zm./ został zobligowany do refundowania przewoźnikom utraconych dochodów z tytułu stosowania ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych. 
Przystąpienie do zawarcia umowy w sprawie dopłat do biletów ustawowo ulgowych z przewoźnikami realizującymi krajowe przewozy osób, winno być poprzedzone sprawdzeniem w siedzibie przewoźnika m.in. programów rejestrujących wszystkie ulgi ustawowe, na podstawie, których będą dokonywane rozliczenia dla Województwa Śląskiego oraz dokumentów związanych z wydanymi zezwoleniami na linie, na których przewozy z biletami ulgowymi miałyby podlegać dopłatom.
Proponuje się ustalenie procedury sprawdzania przewoźników, wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, ubiegających się o dopłaty do tych przewozów  z tytułu stosowania obowiązujących  ulg w przewozach pasażerskich na podstawie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z dnia 20 czerwca 1992 r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm. ). 
Proponuje się również aby czynności sprawdzania dokonywane były przez  pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.  

 Konsekwencje finansowe ( np. obciążenie budżetu ):


 Propozycja rozstrzygnięcia sugerowana przez Wydział: 
Podjąć uchwałę w sprawie ustalenia procedur  sprawdzania przewoźników, wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, ubiegających się o dopłaty do tych przewozów  z tytułu stosowania obowiązujących  ulg w przewozach pasażerskich na podstawie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z dnia 20 czerwca 1992 r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm. ). 

Wydział współpracujący i jego opinia:

 Uwagi Wydziału Obsługi Prawnej:



Załączniki:
7.1. Procedury  sprawdzania przewoźników, wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, ubiegających się o dopłaty do tych przewozów  z tytułu stosowania obowiązujących  ulg w przewozach pasażerskich na podstawie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z dnia 20 czerwca 1992 r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm. ). 
 
7.2. Uchwała  w sprawie ustalenia procedur  sprawdzania przewoźników, wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, ubiegających się o dopłaty do tych przewozów  z tytułu stosowania obowiązujących  ulg w przewozach pasażerskich na podstawie w.w. ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z dnia 20 czerwca 1992 r.


      



































          Uchwała nr .................../I/2007 
          Zarządu Województwa Śląskiego
                                                     z dnia ......................2007 r.         

w sprawie

podjęcie przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały  w sprawie ustalenia procedury  sprawdzania przewoźników, wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, ubiegających się o dopłaty do tych przewozów  z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich na podstawie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z dnia 20 czerwca 1992 r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm. )

Na podstawie art. 6, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590/ ; art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego /tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz.1440 z późn. zm./


Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:   


§ 1

Ustalić procedurę sprawdzania przewoźników, wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, ubiegających się o dopłaty do tych przewozów  z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich, w następującym brzmieniu:
Przystąpienie do zawarcia umowy w sprawie dopłat do biletów ustawowo ulgowych z przewoźnikami realizującymi krajowe przewozy osób, będzie poprzedzone sprawdzeniem w siedzibie przewoźnika m.in. programów rejestrujących wszystkie ulgi ustawowe, na podstawie, których będą dokonywane rozliczenia dla Województwa Śląskiego oraz dokumentów związanych z wydanymi zezwoleniami na linie, na których przewozy z biletami ulgowymi miałyby podlegać dopłatom. Czynności sprawdzania dokonywane będą przez  pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.  

 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1.	Janusz Moszyński - Marszałek Województwa              .............................
2.	Sławomir Kowalski - Wicemarszałek Województwa	  ..............................
3.	Grzegorz Szpyrka - Wicemarszałek Województwa	  ..............................
4.	Jarosław Kołodziejczyk - Członek Zarządu		  .............................
5.	Marian Ormaniec - Członek Zarządu			  …..........................



