Druk Nr 47/1
Uchwała nr …..…/…….../09
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia ……………………
w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Gminę Miasto Słupsk –
jednostkę budżetową Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku z tytułu
zawarcia umowy o świadczenie publicznych usług przewozowych w zakresie
komunikacji autobusowej w ramach słupskiej komunikacji miejskiej na
okres 4 lat.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 10 i art. 58 ust. 1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§1
1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania przez Gminę Miasto Słupsk – jednostkę
budżetową Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku na okres 4 lat, z tytułu zawarcia
umowy, której przedmiotem jest zakup publicznych usług przewozowych w zakresie
komunikacji autobusowej w ramach słupskiej komunikacji miejskiej i zaangażowanie
na ten cel, odpowiednio w latach 2010-2014 środków finansowych z budżetu Miasta
Słupska w wysokości:
- w roku 2010 do kwoty 633 614,32 zł (brutto);
- w roku 2011 do kwoty 1 537 614,40 zł (brutto);
- w roku 2012 do kwoty 1 549 721,60 zł (brutto);
- w roku 2013 do kwoty 1 573 936,00 zł (brutto);
- w roku 2014 do kwoty 925 194,05 zł (brutto);
2. Kwoty, o których mowa w ust. 1 mogą zostać zmienione za zgodą Rady Miejskiej
w Słupsku wyrażoną w formie uchwały, w szczególności w następujących przypadkach:
1) zajścia niemożliwych do przewidzenia zdarzeń, które w istotnym stopniu spowodują
wzrost kosztów świadczenia usług przewozowych w słupskiej komunikacji miejskiej;
2) zmian planów i zadań inwestycyjnych w zakresie słupskiej komunikacji miejskiej;
3) zmian dotyczących zakresu i zapotrzebowania na usługi słupskiej komunikacji
miejskiej.
§2
Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte ze środków budżetu miasta pochodzących z:
1) opłaty skarbowej;
2) podatku od czynności cywilnoprawnych;
3) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

4) dochodów uzyskanych ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

UZASADNIENIE:
1.Przedstawienie stanu istniejącego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Słupsku” w ramach powierzenia wykonuje 100% rozkładu jazdy i jest naturalnym monopolistą w wykonywaniu usługi przewozów zbiorowych w Słupsku.
2. Wyjaśnienie celu i potrzeb podjęcia uchwały.
Celem podjęcia jest wprowadzenie konkurencji regulowanej na lokalnym rynku przewozowym, a co za tym idzie poprawa jakości świadczonych usług i obniżenie kosztów funkcjonowania Spółki oraz sprawdzenie jakie kwoty będą oferować przewoźnicy prywatni w przypadku porównywalnych wymogów jakościowych.
3. Wykazanie różnic między dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym.
Po przeprowadzeniu procedury przetargu publicznego zostanie zawarta umowa o świadczeniu
usług przewozowych z przewoźnikiem na okres 4 lat. Przewoźnik wyłoniony w przetargu
będzie świadczyć usługi równolegle ze spółką komunalną funkcjonująca w ramach powierzenia.
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Podjęcie uchwały nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych skutków społecznych
i gospodarczych. Zmiana organizatora komunikacji miejskiej pozwala na wprowadzenie konkurencji regulowanej w tym segmencie rynku, co przyczyni się do poprawy jakości usług
przewozowych dla mieszkańców, wprowadzi element konkurencji między przewoźnikami w
kwestii dbania o jakość usług.
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały
Wysokość środków, które należy zaangażować w poszczególnych latach od 2010 do 2014,
wynika z poziomu zaplanowanych wozokilometrów na linii nr 15, której realizacja zostanie
wypowiedziana Spółce MZK Słupsk kwota wydatków na komunikację nie zostanie zwiększona względem ustalonej w Uchwale nr XLIII/621/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30
września 2009 roku.
Wysokość środków, które należy zaangażować w poszczególnych latach od 2010r. do 2014r.
została określona w wysokościach brutto (z naliczonym podatkiem VAT 7%). Środki finansowe niezbędne do wykonania usług przewozowych objęte uchwałą były przedmiotem analizy
ekonomicznej i finansowej i wynoszą w planie 15% mniej od stawki Spółki komunalnej.
Ostateczne kwoty wynikną z rozstrzygniętego przetargu.
Rok

Praca przewozowa
[wozokm]

Stawka brutto
[zł/wozokm]

Od 08.2010
2011
2012
2013
Do 07.2014

100 894
242 144
242 144
242 144
141 251

6,28
6,35
6,40
6,50
6,55

Zapłata brutto

633 614,32
1 537 614,40
1 549 721,60
1 573 936,00
925 194,05

6 220 080,37
6. Źródła finansowania
Ustalenia przyjęte w niniejszej uchwale znajdują pokrycie w budżecie miasta Słupska.

