DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 3 lipca 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW

Poz. 5008

Data: 2019-07-03 15:06:50

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR IG.7243.5.11.2019
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie powierzenia Gminie Kęty przez Gminę Andrychów zadania w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego
zawarte w Kętach pomiędzy:
Gminą Andrychów w imieniu której działa:
Burmistrz Gminy Tomasz Żak
w imieniu którego działa Pierwszy Zastępca Burmistrza Andrychowa Mirosław Wasztyl, na podstawie
pełnomocnictwa z dnia 1 lutego 2019 r.
przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy – Doroty Żywioł
zwaną w treści porozumienia „Powierzającym”,
a Gminą Kęty w imieniu której działa:
II Zastępca Burmistrza Gminy Kęty Marcina Śliwa, działający w oparciu o Pełnomocnictwo nr 93/2019
Burmistrza Gminy Kęty z dnia 18 czerwca 2019 r.,
przy kontrasygnacie
Głównego Księgowego – Urszuli Kowalskiej, działającej na podstawie Upoważnienia Skarbnika Gminy
Nr 84/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.
zwaną w treści porozumienia „Organizatorem”,
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 4, art. 10 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 7 ust. 1 pkt. 1 b oraz ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm.) oraz uchwał Rad
Miejskich:
1. Uchwały Nr XI–75–19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia
Gminie Kęty zadania publicznego w zakresie planowania, organizacji i zarządzania lokalnym transportem
zbiorowym na obszarze Gminy Andrychów,
2. Uchwały Nr XLIX/483/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przejęcia przez
Gminę Kęty zadania publicznego w zakresie planowania, organizacji i zarządzania lokalnym transportem
zbiorowym na obszarze gmin: Andrychów, Osiek i Porąbka, o następującej treści:
§ 1. Powierzający powierza Organizatorowi zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na
obszarze Gminy Andrychów, na następujących liniach komunikacyjnych:
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1) Kęty – Andrychów przez Bulowice,
2) Kęty – Andrychów przez Czaniec.
§ 2. Powierzone zadanie Organizator będzie realizował poprzez Międzygminny Zakład Komunikacyjny
Spółka z o.o. z siedzibą w Kętach, zwany dalej Operatorem.
§ 3. 1. Powierzający zobowiązuje się do uczestnictwa w kosztach realizacji usług publicznego transportu
zbiorowego określonego w § 1poprzez comiesięczną wpłatę kwot w wysokości:
1) 43.838,00 zł - w miesiącach od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
2) kwoty wymienionej w pkcie 1) zwaloryzowanej średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem w 2019 r. - w miesiącach od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
2. Wpłaty, o których mowa w ust. 1 następować będą na rachunek Organizatora prowadzony w Banku ING
Bank Śląski S.A. nr 74 1050 1070 1000 0023 6738 4563 w terminie do dnia 05 (piątego), każdego miesiąca za
dany miesiąc.
3. Wyliczenie kwoty, o której mowa w ust.1 pkt 1 określa załącznik nr 1 będący integralną częścią
niniejszego porozumienia.
§ 4. W przypadkach nie objętych niniejszym porozumieniem, a powodujących zwiększenie ilości
wozokilometrów dla Powierzającego, prowadzone będą indywidualne negocjacje między stronami w celu
ustalenia wysokości i przekazania dopłaty do kwoty wpłaty, o której mowa w § 3, na rzecz Organizatora.
§ 5. Organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega w szczególności na:
1) badaniu i analizie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem potrzeb
osób niepełnosprawnych,
2) zawarciu umowy z Operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
3) określaniu sposobu oznakowania środków transportu wykorzystywanych w komunikacji publicznej,
4) zapewnieniu punktualnego i zgodnego z rozkładem jazdy przewozu pasażerów,
5) zapewnieniu obsługi linii komunikacyjnych przez tabor sprawny technicznie, właściwie oznakowany
i czysty,
6) ustalaniu opłat za przewóz oraz innych opłat, o których mowa w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo
przewozowe, za usługę świadczoną przez Operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
7) ustaleniu sposobu dystrybucji biletów przez Operatora,
8) zapewnieniu kontroli biletów,
9) informowaniu mieszkańców o sposobie funkcjonowania komunikacji i warunkach korzystania z jej usług,
10) opracowywaniu rozkładów jazdy, tras przejazdu w oparciu o analizy i badania oraz uzgadnianiu ich
z Powierzającym,
11) oceny i kontroli realizacji przez Operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
§ 6. 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę tras komunikacyjnych i niewykonanie kursu
spowodowane brakiem przejezdności dróg oraz szczególnie niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, co
zagrażałoby bezpieczeństwu przewozu pasażerów.
2. W przypadkach nie objętych niniejszym porozumieniem, a powodujących zwiększenie ilości
wozokilometrów np. spowodowanych nieprzewidzianymi sytuacjami na drodze, w tym wypadkami, remontami
dróg, Organizator zobowiązuje się do poinformowania Powierzającego o zaistniałej sytuacji w terminie do 7 dni
roboczych od jej wystąpienia lub przed planowanym terminem zmian w celu ustalenia wysokości dodatkowych
kosztów oraz formy i terminu przekazania dopłaty na rzecz Organizatora.
3. Niewykonanie bądź nienależyte wykonanie niniejszego porozumienia nie będzie uważane za naruszenie
jego warunków, jeżeli są one spowodowane okolicznościami siły wyższej.
§ 7. Strony porozumienia zobowiązują się do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych
na tle realizacji niniejszego porozumienia, w razie sporu właściwy pozostaje sąd siedziby Organizatora.
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§ 8. 1. Porozumienie zawiera się na okres od dnia 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

rozwiązana

niniejszego

porozumienia

z zachowaniem

§ 9. Zmiany niniejszego porozumienia mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 10. Do spraw nieuregulowanych niniejszym porozumieniem, mają zastosowanie w szczególności przepisy
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe oraz przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 12. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
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Załącznik
do Porozumienia Międzygminnego Nr IG.7243.5.11.2019
z dnia 28 czerwca 2019 r.
1. Ilość wozokilometrów wykonywanych na terenie Gminy Andrychów w okresie od 1 lipca 2019 r. do
30 czerwca 2020 r. – 152.480 w tym:
1) na linii Kęty-Andrychów przez Bulowice – 64.568,
2) na linii Kęty-Andrychów przez Czaniec – 87. 912.
2. Wyliczona kwota do wpłaty wg stawki wozokilometra: 3,45 zł/1 wzkm - 526.056,00 zł.
3. Miesięczna kwota do wpłaty – 43.838,00 zł.
4. Od 1 stycznia 2020 r. miesięczna kwota do wpłaty podlegać będzie waloryzacji średniorocznym
wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2019 r.
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