UCHWAŁA NR 160/VIII/2019
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie powierzenia spółce Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o.
z siedzibą w Płocku zadań własnych Gminy Płock w zakresie zarządzania programem „Płocka Karta
Mieszkańca”
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 17, 18, 19 art. ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 - tekst jednolity), art. 2, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 712 – tekst jednolity) oraz Decyzji
Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych,
przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie
gospodarczym (Dz.Urz.UE L 7/3 z dnia 11 stycznia 2012 r.), uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Powierza się spółce Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
(KRS 0000134810), zwanej dalej Spółką, wykonywanie zadań własnych Gminy Płock, zwanej dalej Gminą,
z zakresu: wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania
i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, promocji
gminy oraz współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37).
2. Powyższe zadania, będą realizowane poprzez zapewnienie mieszkańcom Gminy dostępu do programu
„Płocka Karta Mieszkańca”, którego zasady zostaną określone w odrębnej uchwale Rady Miasta Płocka
w sprawie przyjęcia Programu „Płockiej Karty Mieszkańca” i będą realizowane przez Spółkę poprzez
świadczenie usługi publicznej polegającej na zarządzaniu programem „Płocka Karta Mieszkańca”,
obejmującej:
1) koordynację opracowania systemu informatycznego, w tym aplikacji mobilnej „Płocka Karta Mieszkańca”,
zawierającej funkcjonalności przeznaczone w szczególności dla mieszkańców Gminy,
2) obsługę serwisu informatycznego odpowiedzialnego za funkcjonowanie systemu „Płockiej Karty
Mieszkańca”,
3) obsługę wniosków mieszkańców o udzielenie dostępu do programu „Płocka Karta Mieszkańca”,
4) zwiększanie atrakcyjności programu „Płocka Karta Mieszkańca” w szczególności przez pozyskiwanie
nowych uczestników programu „Płocka Karta Mieszkańca”, w szczególności poprzez:
a) zawieranie porozumień z jednostkami publicznymi, w tym spółkami prawa handlowego, którzych
udziałowcem lub akcjonariuszem jest Miasto Płock oraz jednostkami budżetowymi, prowadzącymi
działalność w szczególności w celu realizacji zadań własnych Gminy z zakresu kultury, w tym bibliotek
gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz kultury
fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
b) zawieranie porozumień z podmiotami prywatnymi, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie
Gminy, na zasadach i w formach określonych przez organ wykonawczy Gminy.
3. Zadania, o których mowa w ust. 2 mają charakter usług publicznych, świadczonych w ogólnym interesie
gospodarczym i będą realizowane w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy.
§ 2. Szczegóły dotyczące powierzenia Spółce zadań własnych Gminy Płock, o których mowa w §1
uchwały, zostaną określone w porozumieniu wykonawczym, zawartym pomiędzy Gminą a Spółką.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Mazowieckiego Uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Płocka Karta Mieszkańca”.

Województwa

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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