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POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE
z dnia 10 listopada 2017 r.
Pomiędzy:
Gminą-Miasto Działdowo, reprezentowaną przez
Grzegorza Mrowińskiego – Burmistrza Miasta Działdowo
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Beaty Szydłowskiej - Anaczkowskiej
a
Gminą Działdowo, reprezentowaną przez
Pawła Cieślińskiego – Wójta Gminy Działdowo
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Beaty Antoszewskiej
na podstawie:

art. 74 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 t.j.),
art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 t.j.)

2003 r.

o dochodach

jednostek

samorządu

terytorialnego

Uchwały nr XXXII/286/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zawarcia
porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą-Miasto Działdowo a Gminą Działdowo dotyczącego
wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich.
Uchwały nr XXXII/260/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zawarcia
porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Działdowo a Gminą-Miasto Działdowo dotyczącego
wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich
niniejsze porozumienie reguluje zasady organizacji gminnych przewozów pasażerskich w rozumieniu
art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1867 z późn. zm.) pomiędzy Gminą-Miasto Działdowo a Gminą Działdowo.
§ 1. Gmina Działdowo powierza, a Gmina-Miasto Działdowo przyjmuje do realizacji zadanie własne w
zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób w ramach publicznego transportu
zbiorowego i zobowiązuje się do partycypowania w kosztach realizacji komunikacji publicznej w części
dotyczącej Gminy Działdowo pomiędzy przystankami Leśna 4/5 i Malinowo szkoła (Działdowo-Malinowo)
w obu kierunkach (3.749,76 km rocznie) oraz pomiędzy przystankami Księży Dwór – skrzyżowanie i Księży
Dwór szkoła (Działdowo – Księży Dwór) w obu kierunkach (5548,16 km rocznie ).
§ 2. 1. Gmina-Miasto Działdowo przejmuje prawa i obowiązki Gminy Działdowo, związane z realizacją
zadania określonego w § 1.
2. W zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego wchodzi w szczególności:
a) prowadzenie badań rynku usług komunikacji publicznej,
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b) planowanie rozwoju komunikacji publicznej,
c) opracowanie rozkładów jazdy na teren Gminy Działdowo w uzgodnieniu z Gminą-Miasto Działdowo;
d) promowanie usług komunikacji publicznej,
e) kontrola realizacji przewozów pod względem ilościowym i jakościowy oraz nakładanie kar za niezgodną
z umowami ilość i jakość usług,
f) opracowywanie i udostępnianie informacji o funkcjonowaniu komunikacji publicznej, w tym w pojazdach
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty (internet, strona BIP itp.),
§ 3. Ustalenie wysokości opłat oraz ulg i zwolnień z opłat za przejazdy, określanie przepisów
porządkowych oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zwierząt i rzeczy,
dla zadania określonego w § 1, należy do Rady Miasta Działdowo, po uprzednim uzgodnieniu przez strony
porozumienia.
§ 4. 1. Na realizację zadań objętych porozumieniem Gmina Działdowo przekaże Gminie-Miasto Działdowo
tytułem wykonywania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach
pasażerskich, dotację stanowiącą iloczyn kilometrów o których mowa w § 1 i ceny uzyskanej w wyniku
rozstrzygnięcia zamówienia publicznego za jeden wozokilometr. Szacunkowa wartość ceny za jeden
wozokilometr przyjęta do kalkulacji i wyliczenia wysokości dotacji wynosi 3,50 zł/wozo/km. Ostateczna
wysokość dotacji zostanie ustalona po przeprowadzeniu zamówienia publicznego w drodze aneksu.
2. Dotacja o której mowa w ust. 1 będzie przekazywana w ratach miesięcznych do dnia 10 każdego
miesiąca na rachunek Gminy-Miasto Działdowo w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A.
Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr: 74 1020 3541 0000 5702 0270 1605.
3. Dotacja o której mowa w ust. 1 powinna być wykorzystana do dnia 31 grudnia każdego roku objętego
umową.
4. Rozliczenie otrzymanej dotacji nastąpi poprzez przedłożenie Wójtowi Gminy Działdowo sprawozdanie
ze sposobu wykorzystania dotacji wraz z dowodami poniesionych wydatków w terminie do dnia 31 stycznia
roku następnego.
5. W przypadku niewykorzystania udzielonej dotacji w całości lub części, wykorzystania w całości lub
części niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrania w nadmiernej wysokości, do zwrotu dotacji stosuje się
przepisy art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r.
poz. 1870 z późn. zm.)
§ 5. Rolę przewoźnika w zakresie określonym w § 1 ust. 1 pełnić będzie przedsiębiorca wyłoniony przez
Gminę-Miasto Działdowo w drodze przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
§ 6. 1. Gmina Działdowo zobowiązuje się do utrzymania czystości, odśnieżania oraz konserwacji
nawierzchni w obrębie przystanków i pętli na terenie Gminy Działdowo oraz wyposażenia przystanków
komunikacji publicznej.
2. Wyposażenie (np. wiaty, ławki, kosze) przystanków znajdujących się na terenie Miasta Działdowo, ich
utrzymanie, konserwacja oraz naprawa należy do Gminy-Miasto Działdowo.
3. Oprócz czynności określonych w ust. 1 Gmina Działdowo we własnym zakresie uzyska wszystkie
wymagane przepisami prawa i niezbędne uzgodnienia związane z lokalizacją przystanków publicznego
transportu zbiorowego w pasach drogowych położnych poza granicami miasta Działdowo, w szczególności
zmiany organizacji ruchu oraz lokalizację przystanków w pasach drogowych.
§ 7. 1. Porozumienie zawiera się na czas określony do dnia 31 grudnia 2020 roku.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Dla rozwiązania porozumienia niezbędne jest
podjęcie w tej sprawie przez Radę Miasta Działdowo jak też stronę dokonującą rozwiązania porozumienia
uchwał.
§ 8. Wszelkie zmiany treści niniejszego porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
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§ 9. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).
§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
i wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 11. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Burmistrz Miasta Działdowo
Grzegorz Mrowiński

Wójt Gminy Działdowo
Paweł Cieśliński

