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      Pani  

      Małgorzata Kaptur 

      Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie  

 

 

  W odpowiedzi na pytania Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Rady 

Miejskiej w Mosinie z dnia 31.12.2020 r. dotyczące sytuacji finansowej spółki PKS Poznań S.A oraz 

Związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”, Gmina Mosina informuje, 

co następuje: 

1. Gmina Mosina wystąpiła do spółki PKS Poznań S.A. o udostępnienie sprawozdania 

finansowego za rok 2020. Jednocześnie informujemy, iż na dzień 09 luty 2021 r. sprawozdanie 

nie zostało jeszcze zatwierdzone przez spółkę PKS Poznań S.A. 

2. Burmistrz Gminy Mosina wystąpił do Starostwa Powiatowego w Poznaniu o przedstawienie 

planu dojścia do samofinansowania usług transportu z dniem 1 stycznia 2027 r.  

3.  Zmiana statutu Związku powiatowo – gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” może 

być dokonana w trybie określonym w art. 67a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym. Zgodnie z tym przepisem zmiana wymaga zachowania następującej procedury: 

a.  projekt zmiany statutu przyjmuje organ stanowiący związku (§ 9 ust.2 pkt 34 statutu),  

b. następnie organ stanowiący przesyła projekt zmiany statutu wojewodzie w celu 

uzgodnienia; 

c. Wojewoda w terminie 30-dniowym zobowiązany jest zająć stanowisko w odniesieniu 

do przedstawionego projektu. Brak negatywnego stanowiska w tym terminie oznacza, 

że projekt jest uzgodniony. Nieuzgodnienie projektu przez wojewodę podlega 

zaskarżeniu do sądu administracyjnego; 

d.  uzgodniony z wojewodą projekt zmiany statutu zostaje przedłożony zgromadzeniu 

związku celem podjęcia uchwały w tym przedmiocie; 

e. przewodniczący zgromadzenia przekazuje uchwałę, w terminie 7 dni od jej podjęcia, 

radom gmin uczestniczącym w związku. W sytuacji, gdy zmiana podyktowana jest 

przystąpieniem do związku nowej gminy, uchwała zmieniająca zostaje przedstawiona 

również radzie tej gminy; 



 

f. od uchwały zgromadzenia gminom przysługuje protest (w formie uchwały). Termin do 

podjęcia uchwały w przedmiocie protestu wynosi 30 dni od dnia doręczenia uchwały 

zmieniającej. Skutkiem wniesienia sprzeciwu jest wstrzymanie wykonania uchwały 

zmieniającej statut.  

Jak wynika, ze Statutu Związku inicjatywa uchwałodawcza (w tym również dotycząca zmiany statutu 

związku) przysługuje: Zarządowi Związku, komisjom oraz co najmniej 3 członkom zgromadzenia (§ 16 

ust. 5 statutu) oraz w zakresie zadań publicznych w ramach inicjatywy obywatelskiej grupie co najmniej 

500 mieszkańców danego uczestnika Związku  - (16 § ust.9 statutu). 

 

Z poważaniem 

Z up. Burmistrza 

(-) Adam Ejchorst 

Zastępca Burmistrza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymuje: 

1. Adresat 

2. Sekretarz Gminy – do wiadomości  

3. MK aa 

 

 

Sprawę prowadzi: Sylwia Bartnikowska  

Referat Mienia Komunalnego 

tel. 611-018-226, pok. 121 

 


