
 
 

Uchwała Nr XXXII/277/2010 
Rady Powiatu w Lubaczowie 

z dnia 22 kwietnia 2010 r.  
 

w sprawie wyra Ŝenia zgody na nabycie akcji Przedsiebiorstwa Komuni kacji 
Samochodowej w Jarosławiu Spółka Akcyjna 

 
 

` Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku 
z art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. 
z 2002 roku Nr 171 poz. 1397 z późn. zm.) 
 
 

Rada Powiatu w Lubaczowie 
uchwala, co nast ępuje: 

 
 

§ 1 
 
 

Rada Powiatu w Lubaczowie wyraŜa zgodę na nieodpłatne nabycie akcji 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Jarosławiu przy ulicy Przemysłowej, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym 
w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 
0000109761, od Ministra Skarbu Państwa, w trybie art. 4b wyŜej wymienionej ustawy 
z dnia 30 sierpnia 1996 r. celem realizacji zadań własnych Powiatu Lubaczowskiego 
w zakresie transportu zbiorowego. 
 
 

§ 2 
 
 

Wykonanie uchwały oraz zawarcie umowy cywilnoprawnej w zakresie 
nieodpłatnego nabycia akcji powierza się Zarządowi Powiatu w Lubaczowie. 
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 



U z a s a d n i e n i e  
 

Poprzez działalność przewozową PKS w Jarosławiu S.A. realizowane 
jest istotne zadanie wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym, którym 
jest zapewnienie transportu zbiorowego na terenie powiatu. Przewozy 
osobowe realizowane przez ww. podmiot zabezpieczają dojazd dzieci 
i młodzieŜy z terenu powiatu do szkół oraz dojazd do pracy, urzędów i lekarzy 
dorosłych mieszkańców powiatu, pozostających często w trudnej sytuacji 
materialnej i nie mogących pozwolić sobie na własne środki transportu. 
 Ponadto wiele zadań samorządu powiatowego powiązanych jest 
kompetencyjnie z działalnością PKS w Jarosławiu S.A. Zadaniem Starosty 
jest zatwierdzanie rozkładów jazdy komunikacji publicznej, wydawanie 
zezwoleń na działalność w zakresie publicznego transportu osobowego, 
nadzorowanie działalności stacji kontroli pojazdów. 
 PowyŜsze przykłady potwierdzają, Ŝe funkcjonowanie przedmiotowego 
przedsiębiorstwa ma szczególne znaczenie dla realizacji zadań własnych 
powiatu. 
 W przyszłości na istniejącej bazie infrastruktury znajdującej się na 
terenie Powiatu Lubaczowskiego (przydzielonych  Akcji Skarbu Państwa) 
podjęte będą działania o odłączeniu się od PKS Jarosław S.A. i utworzenie 
oddzielnego podmiotu gospodarczego w formie  komunalnej. Utworzony 
podmiot prowadził będzie działalność na własny rachunek. 

 


