
UCHWAŁA NR XXXVI/987/17

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Gminę Miasta Gdyni – jednostkę 
budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni z tytułu zawierania umów dotyczących 

wykonywania zadań własnych gminy w zakresie komunikacji autobusowej i trolejbusowej w ramach 
gdyńskiej komunikacji miejskiej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) – Rada Miasta Gdyni 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania przez Gminę Miasta Gdyni – jednostkę 
budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, z tytułu zawierania umów wykonywania zadań własnych 
gminy w zakresie komunikacji autobusowej i trolejbusowej w ramach gdyńskiej komunikacji miejskiej do 
2030 roku i zaangażowanie na ten cel, odpowiednio w latach 2027-2030 środków finansowych z budżetu 
Miasta Gdyni w wysokości:

- w roku 2027 do kwoty 273 175 000 zł (brutto);

- w roku 2028 do kwoty 273 175 000 zł (brutto);

- w roku 2029 do kwoty 273 175 000 zł (brutto);

- w roku 2030 do kwoty 273 175 000 zł (brutto).

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1 mogą zostać zmienione przez Radę Miasta Gdyni 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 gdyńskiej komunikacji miejskiej;

2) zmian planów i zadań inwestycyjnych w zakresie gdyńskiej komunikacji miejskiej;

3) zmian dotyczących zakresu i zapotrzebowania na usługi gdyńskiej komunikacji miejskiej.

§ 2. Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte ze środków budżetu Miasta Gdyni. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska
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