
Projekt 

UCHWAŁA Nr XLIV/__/2022 

RADY POWIATU WĄGROWICKIEGO 

z dnia _____________ 

 

w sprawie przystąpienia Powiatu Wągrowieckiego do Związku powiatowo-

gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z siedzibą  

w Poznaniu 

 

Na podstawie art. 72a w zw. z art. 65 ust. 2 oraz art. 12 pkt 8 lit. f i art. 4 ust. 1 pkt 6 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1526), Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

 

 

§1. Postanawia się o przystąpieniu Powiatu Wągrowieckiego do Związku powiatowo-

gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wągrowieckiemu. 

 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca 
Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

_________________________ 

/ Małgorzata Osuch / 

 

  



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XLIV/__/2022 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia _____________ 

 

w sprawie przystąpienia Powiatu Wągrowieckiego do związku powiatowo-

gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z siedzibą w Poznaniu. 

 

Związek powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny' został 

utworzony w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców gmin i powiatów 

uczestniczących w nim, w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-

gminnych przewozach pasażerskich oraz skorelowanych usług publicznych. Związek 

ma pełnić funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 

ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1343). 

Związek zapewnia organizację publicznego transportu zbiorowego między 

powiatami i gminami województwa wielkopolskiego, w tym gwarantuje połączenia 

pozwalające na sprawną komunikację mieszkańców gmin i powiatów, uczestniczących 

w związku, z terenem miasta Poznania. Dla Miasta Poznania uczestnictwo w związku 

wpisuje się w obowiązek organizacji publicznego transportu zbiorowego na poziomie 

powiatu. W odróżnieniu od komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Poznań 

o zasięgu metropolitalnym na podstawie porozumień międzygminnych, głównym 

zadaniem związku powiatowo-gminnego jest organizacja przewozów o zasięgu 

regionalnym, wykraczającym poza Metropolię Poznań, jako uzupełnienie siatki 

połączeń kolejowych. Obecnie uczestnikami związku są następujące jednostki 

samorządu terytorialnego: Powiat Poznański, Miasto Poznań, Powiat Grodziski, 

Powiat Kościański, Powiat Nowotomyski, Powiat Obornicki, Gmina Rogoźno, Gmina 

Buk, Gmina Czempiń, Gmina Dopiewo, Gmina Duszniki, Gmina Grodzisk 

Wielkopolski, Gmina Kórnik, Gmina Kuślin, Gmina Miedzichowo, Gmina Międzychód, 

Gmina Mosina, Gmina Oborniki, Gmina Stęszew, Gmina Suchy Las, Gmina Śmigiel, 

Gmina Śrem, Gmina Tarnowo Podgórne. Przystąpienie do  związku pozwoli Powiatowi 

Wągrowieckiemu na zapewnienie publicznego transportu zbiorowego głównie między 

gminami powiatu, a także na swobodne tworzenie połączeń z powiatami 

sąsiadującymi: poznańskim i obornickim, należącymi do Związku, przy wykorzystaniu 



wszystkich możliwych zewnętrznych źródeł finansowania przy udziale środków 

własnych. 

 

Przewodnicząca 
Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

_________________________ 

/ Małgorzata Osuch / 

 


