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ANEKS NR 16
z dnia 16 października 2018 roku
w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Niepołomice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków
wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach
określonych w Porozumieniu,
zawarty pomiędzy:
Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez:
Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa
zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem”
a
Miastem i Gminą Niepołomice z siedzibą w Niepołomicach, Plac Zwycięstwa 13
reprezentowaną przez:
Romana Ptak – Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice
zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
Biorąc pod uwagę podjętą przez Radę Miasta Krakowa Uchwałę Nr CVII/2788/18 z dnia
5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia
6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz
przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin
sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego
(z późn. zm.) i wynikających z niej zapisów dotyczących wprowadzenia uprawnienia do bezpłatnych przejazdów
w Komunikacji Miejskiej w Krakowie (dalej: KMK) dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów
prowadzonych w obszarze objętym integracją międzygminną zachodzi konieczność dokonania stosownych zmian
w zapisach Porozumienia.
§ 1. Niniejszy aneks zostaje zawarty w związku z: ·objęciem uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów
pojazdami KMK uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów działających na terenie Gminy oraz podjęciem
przez Gminę Niepołomice zobowiązania do rekompensaty utraty wpływów do budżetu Miasta z tytułu
funkcjonowania ulgi wynikającej z zapisów Uchwały Nr CVII/2788/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca
2018 r., ·wprowadzeniem do Porozumienia Załącznika Nr 3.
§ 2. W § 3 po ustępie 7 dopisuje się ustępy: 8-10, które otrzymują następujące brzmienie:
„8. Miasto zobowiązuje się do honorowania uprawnienia do bezpłatnych przejazdów pojazdami KMK
dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów działających na terenie Gminy na podstawie ważnej
legitymacji szkolnej ucznia szkoły podstawowej lub ucznia dotychczasowego gimnazjum lub ucznia klasy
gimnazjalnej dotychczasowego gimnazjum, w szkole utworzonej zgodnie z art. 129 ust. 1 lub 3 pkt 1 – 4,
9 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203), zlokalizowanej na terenie Gminy Niepołomice, wydanej według wzoru
określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
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9. Gmina zobowiązuje się do rekompensaty utraty wpływów do budżetu Miasta związanych
z wprowadzeniem ulgi wynikającej z zapisów Uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia
6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych
oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego
transportu zbiorowego (z późn. zm.). Wysokość rekompensaty została określona w Załączniku nr 3.
W 2018 r. przyjmuje się, że nie nalicza się rekompensaty, w związku z koniecznością wykonania badań
struktury biletów KMK w obszarze objętym integracją międzygminną.
10. Każdorazowo, przy zmianie cen biletów KMK określonych w Uchwale, o której mowa w § 3
ust. 9 Porozumienia, wysokość współczynnika rekompensaty określonego w Załączniku Nr 3 zostanie
zwaloryzowana wzrostem cen poszczególnych biletów KMK uwzględniającym udział w strukturze
wykorzystania biletów KMK określonej w 2018 r.”.
§ 3. W § 4 po ust. 5 dodaje się ustępy: 6-7, które otrzymują następujące brzmienie:
„6. Miesięczne kwoty, stanowiące rekompensatę utraty wpływów do budżetu Miasta z tytułu
stosowania ulgi, o której mowa w § 3 ust. 9, będą:
a) określane w oparciu o Załącznik nr 3 odrębnie dla każdego miesiąca,
b) przekazywane przez Gminę w formie ryczałtu, odrębnym przelewem
z dopiskiem „rekompensata utraconych wpływów” z góry w terminie do dnia
10 każdego miesiąca na rachunek bankowy Miasta:
Wydział Budżetu UMK
31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych
Bank PKO BP SA
nr rachunku: 77 1020 2892 0000 5602 0590 0255
7. W przypadku wystąpienia opóźnienia w przekazywaniu należnych kwot, o których mowa w ust. 6,
Gmina zobowiązana będzie do zapłaty odsetek ustawowych naliczanych za okres opóźnienia.”.
§ 4. Wprowadza się niniejszym aneksem Załącznik Nr 3 do Porozumienia.
§ 5. Pozostałe warunki Porozumienia pozostają bez zmian.
§ 6. Treść Aneksu nr 16 do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 8 listopada 2010 roku
(Nr 173 / ZIKiT / 2010) podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 7. 1. Niniejszy aneks stanowi integralną część Porozumienia.
2. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2018 r.
3. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej: dwa dla Miasta i jeden
dla Gminy.
Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski

Burmistrz
mgr inż. Roman Ptak
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Załącznik nr 3
do Aneksu Nr 16 do Porozumienia Międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków,
a Gminą Niepołomice na wykonywanie zadań publicznych w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego

W związku z utratą wpływów do budżetu Miasta Kraków związaną z ulgą wprowadzoną Uchwałą
Nr CVII/2788/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11
Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe,
uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej
na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia
w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.) ustala się następujący
sposób wyliczania rekompensaty wnoszonej przez Gminę do Miasta:
1. W roku 2018 przyjmuje się, że nie nalicza się rekompensaty, w związku z koniecznością
wykonania badań struktury biletów KMK w obszarze objętym integracją międzygminną.
2. Dla kolejnych lat określa się wartość współczynnika rekompensaty (dla 1 wozokilmetra) na
podstawie ustalonej rocznej utraty wpływów do budżetu Miasta Krakowa (określonej
w oparciu o planowane na IV kwartał roku 2018 badania struktury wykorzystania biletów
Komunikacji Miejskiej w Krakowie przeprowadzone i sfinansowane przez Stowarzyszenie
Metropolia Krakowska) w stosunku do wielkości planowanej pracy przewozowej na obszarze
gmin. Wartość podlegać będzie waloryzacji zgodnie z zapisami §3 pkt. 10. Przyjmuje się, że
w roku 2019 wartość współczynnika rekompensaty nie przekroczy 0,19 zł/wozkm.
3. Ustala się, że utrata wpływów zostanie zrekompensowana przez Gminę Niepołomice w sposób
proporcjonalny do wielkości wozokilometrów wykonywanych rocznie na terenie Gminy
określanych co roku w aneksie do porozumienia. Długości linii na terenie Gminy określa
Załącznik Nr 1 do Porozumienia. Każdorazowo przy zmianie wielkości pracy przewozowej na
terenie Gminy, rekompensata zostanie przeliczona proporcjonalnie do planowanej ilości
wozokilometrów.
Tabela1.
Nr Początek Koniec
linii

Długość
na
terenie
Gminy

REKOMPENSATA

Ilość
kursów

Praca
przewozowa
styczeń

Praca
przewozowa
luty

=
Praca
przewozowa
w styczniu
x
współczynnik
rekompensaty

=
Praca
przewozowa
w lutym
x
współczynnik
rekompensaty

....

Praca
przewozowa
grudzień

Roczna
Praca
przewozowa

=
Praca
przewozowa
w grudniu
x
współczynnik
rekompensaty

=
Roczna
praca
przewozowa
x
współczynnik
rekompensaty

