Załącznik do Uchwały Nr XXIII/363/08 Rady Miejskiej
w Dębicy z dnia 28 października 2008r.

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE
w sprawie:
realizacji wspólnej polityki transportowej dotyczącej komunikacji miejskiej
jako zadania własnego gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
zawarte w dniu ........................ pomiędzy gminami:
Gminą Miasta Dębica, reprezentowaną przez: Pawła Wolickiego – Burmistrza Miasta Dębica
Gminą Czarna, reprezentowaną przez: Józef Chudy – Wójt Gminy Czarna
Gminą śyraków, reprezentowana przez: Krzysztof Moskal – Wójt Gminy śyraków
Na podstawie:

1) art. 18, ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.)

2) art.4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 1997r. Nr 9 poz. 43
3)

ze zm.)
art. 18 ust.1, pkt 1 lit. c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007
r. Nr 125, poz. 874)

o następującej treści:
§1
Uczestnicy porozumienia ustalają, iŜ będą wspólnie kształtować politykę transportową
dotyczącą komunikacji miejskiej jako zadania własnego gmin w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego na zasadzie wzajemnych uzgodnień uwzględniających potrzeby przewozowe
mieszkańców gmin, w ramach regularnej linii komunikacyjnej relacji: Dębica – śyraków Chotowa, przebiegającej przez obszary porozumiewających się stron.
§2
1. Uczestnicy porozumienia powierzają Gminie Miasta Dębica realizację zadania
określonego w §1.
2. Gmina Miasta Dębica ustali ceny za przewóz osób na linii, o której mowa w § 1, przy
czym:
a)

Zakres ulg i zwolnień przewozowych dla mieszkańców danej gminy określa
kaŜdy z Uczestników porozumienia indywidualnie, w formie stosownej uchwały
rady gminy,

b)

Zwrot kosztów stosowania ulg i zwolnień przewozowych, o których mowa w pkt.
a) następował będzie na podstawie umów zawartych przez poszczególne gminy z
przewoźnikiem, o którym mowa w § 4, ust.2.
§3

Poszczególne Gminy – Uczestnicy porozumienia, zobowiązują się do zabezpieczenia w
swoich budŜetach środków finansowych niezbędnych do sfinansowania uchwalonych
przez nie ulg i zwolnień przewozowych.
§4
1. Uczestnicy porozumienia stwierdzają, Ŝe Gmina Miasta Dębica zapewnia warunki
organizacyjno – techniczne do realizacji zadania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 06
września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2004 roku, Nr 204, poz. 2088 z
późn. zm.).
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2. Przejęte zadania, o których mowa w § 1 Gmina Miejska Dębica realizować będzie
poprzez Miejską Komunikację Samochodową sp. z o.o. w Dębicy, z siedzibą w Dębicy
przy ul. Sandomierskiej 3, - spółkę komunalną zwaną dalej przewoźnikiem.
§5
1. Uczestnicy porozumienia, celem realizacji zadań określonych w § 1 udostępnią
przewoźnikowi, nieodpłatnie, niezbędną do realizacji zadania infrastrukturę
przystankową.
2. Dopuszcza się moŜliwość świadczenia przez przewoźnika, o którym mowa w § 4 ust.2
usług przewozowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego na terenach gmin
uczestników porozumienia pod warunkiem, iŜ:


zainteresowana gmina uczestnik porozumienia podpisze stosowna umowę z
przewoźnikiem określającą między innymi: zakres świadczonych usług: trasę,
częstotliwości kursowania, ceny usług przewozowych, zakres stosowanych ulg i
zwolnień przewozowych z określeniem rekompensaty naleŜnej przewoźnikowi
zapewniającej rentowność zleconej działalności przewozowej.
§6

Finansowanie całości zadania w § 1 następuje z:
1) Przychodów ze sprzedaŜy biletów komunikacji miejskiej na tej linii,
2) Zwrot kosztów stosowania ulg i zwolnień przewozowych § 2 ust.2 pkt.2.
§7
Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
§8
Porozumienie niniejsze, po wyczerpaniu procesu negocjacji, moŜe rozwiązać kaŜdy z
Uczestników porozumienia za uprzednim trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia.
§ 9
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaŜdego z Uczestników oraz jednym egzemplarzu dla: MKS sp. z o. o. w Dębicy.
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