UCHWAŁA NR XXI/219/2019
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 15 października 2019 r.
w sprawie powierzenia zadań własnych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, 9 i 18 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i h ustawy z dnia
8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz
art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r., o gospodarce komunalnej
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 712 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta
Nowego Sącza uchwala, co następuje:
§ 1. Rozszerza się zakres zadań własnych powierzonych spółce Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu
(dalej: „MPK”) poprzez powierzenie MPK zadań własnych Miasta Nowego Sącza
polegających na wdrożeniu i obsłudze programu „Karta Nowosądeczanina”.
§ 2. Zadania, o których mowa w § 1, będą realizowane w celu zaspokajania zbiorowych
potrzeb mieszkańców Miasta Nowego Sącza.
§ 3. 1. Zmienia się uchwałę Rady Miejskiej w Nowym Sączu Nr XIII/121/95 z dnia
20 czerwca 1995 r. w sprawie utworzenia spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
sp. z o.o. w Nowym Sączu w ten sposób, że § 1 przedmiotowej uchwały otrzymuje brzmienie:
„Na bazie majątku likwidowanego zakładu komunikacyjnego MZK w likwidacji
tworzy się Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne Sp. z o.o. (dalej jako „Spółka”). Celem i przedmiotem działalności Spółki
jest przede wszystkim realizacja zadań własnych Miasta Nowego Sącza o charakterze
użyteczności publicznej, w szczególności:
a) wykonywanie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na
terenie Miasta Nowego Sącza oraz innych gmin, jeżeli wynika to z właściwych
porozumień międzygminnych,
b) obsługa zadań związanych z prowadzeniem strefy płatnego parkowania,
c) zarządzanie parkingami miejskimi,
d) wdrożenie i obsługa programu „Karta Nowosądeczanina”.
2. W pozostałym zakresie uchwała Rady Miejskiej w Nowym Sączu Nr XIII/121/95
z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie utworzenia spółki Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne sp. z o.o. w Nowym Sączu pozostaje bez zmian.
§ 4. Wykonanie uchwały, w szczególności poprzez dokonanie zmiany umowy spółki MPK,
określenie dat przejęcia zadań własnych przez MPK oraz określenie szczegółowych
warunków realizacji zadań własnych, powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 4 listopada
2019 roku.
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