UCHWA A NR 50 /11
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie: zawarcia porozumienia mi+dzygminnego z Miastem Kalisz na przekazanie
przez Gmin+ Opatówek zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego na terenie Gminy Opatówek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala si&, co
nast&puje:

§1. 1. Postanawia si& zawrze* z Miastem Kalisz porozumienie mi&dzygminne na przekazanie
Miastu Kalisz zadania publicznego w zakresie zbiorowego transportu

lokalnego

w brzmieniu okre.lonym w za/ czniku do uchwa/y.
2. Celem porozumienia b&dzie zaspokojenie potrzeb mieszka1ców Gminy Opatówek
w zakresie wspólnej realizacji komunikacji zbiorowej na obszarze gminy.

§ 2. Wykonanie uchwa/y powierza si& Wójtowi Gminy Opatówek.

§ 3. Uchwa/a wchodzi w 6ycie z dniem podj&cia.

Za56cznik do UCHWA Y NR 50/11 RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 23.03.2011 r.

POROZUMIENIE MI7DZYGMINNE
zawarte w dniu ………..w …………. pomi&dzy:
Miastem Kalisz z siedzib : G/ówny Rynek 20, 62-800 Kalisz
reprezentowanym przez…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
a
Gmin6 …………….. z siedzib : ……………………………………………………………….
reprezentowan przez …………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...
Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie terytorialnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
uchwa/y Nr ….. Rady Miejskiej Kalisza z dnia … ....w sprawie wyra6enia zgody na
przej&cie zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia
porozumienia
uchwa/y Nr ……Rady Gminy……… z dnia ......... w sprawie ...........
w zwi zku z uchwa/ Nr LVI/757/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 pa?dziernika 2010r.
w sprawie powierzenia spó/ce Kaliskie Linie Autobusowe spó/ka z ograniczon
odpowiedzialno.ci zadania w/asnego w zakresie lokalnego transportu drogowego
strony postanawiaj co nast&puje:
§1
1. Gmina ……….. przekazuje Miastu Kalisz a Miasto Kalisz przyjmuje prowadzenie
zadania publicznego polegaj cego na .wiadczeniu us/ug transportu zbiorowego na
terenie Gminy ………….., autobusami linii Nr ... komunikacji miejskiej Kalisza
2. Miasto Kalisz przejmuje prawa i obowi zki Gminy ......zwi zane z zadaniami
okre.lonymi w ust.1.
§2
Zadanie, o którym mowa w §1, w imieniu Miasta Kalisza na podstawie umowy Nr
A/6/WKE/2010 z dnia 08.11.2010r. , realizowa* b&d Kaliskie Linie Autobusowe Sp z o.o.
§3
1. Korzystanie przez pasa6erów z us/ug lokalnego transportu zbiorowego wykonywanych
przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. odbywa* si& b&dzie na zasadach okre.lonych
w uchwale Nr XXIV/373/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 wrze.nia 2000r.
w sprawie przepisów porz dkowych i op/at dodatkowych zwi zanych z przewozem osób
i baga6u publicznymi .rodkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie
Miasta Kalisza wraz ze zm. oraz uchwale Nr XXIV/399/2004 Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie uprawnie1 do bezp/atnych i ulgowych pojazdów
.rodkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza
wraz ze zm.
2. Za korzystanie przez pasa6erów z us/ug, o których mowa w ust. 1, pobiera si& op/aty
wed/ug obowi zuj cej taryfy ustalonej przez Rad& Miejsk Kalisza.
§4
Strony zgodnie ustalaj , i6:
1) wyposa6enie przystanków ustawionych przez Gmin& stanowi w/asno.* tej Gminy
i b&dzie przez ni utrzymywane i naprawiane na w/asny koszt,
2) Gmina ………… ponosi koszty zmiany lokalizacji przystanków po/o6onych na
terenie gminy ……………, w tym koszty uzgodnie1 i wykonania niezb&dnych prac
z tym zwi zanych,

3) na trasach i liniach autobusowych, ustalonych na podstawie niniejszego Porozumienia
obowi zuj wy/ cznie bilety emitowane przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
§5
Gmina …………….. zobowi zuje si& do:
1) utrzymania w czysto.ci, od.nie6ania oraz konserwacji nawierzchni (jezdnie, zatoki,
chodniki) na drogach gminnych w obr&bie przystanków i p&tli po/o6onych na terenie
Gminy ……………...
2) nieodp/atnego udost&pnienia na rzecz Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.
przystanków i p&tli po/o6onych na terenie Gminy ………… w celu realizacji niniejszego
Porozumienia.
3) ponoszenia kosztów zwi zanych z ewentualn odp/atno.ci za u6ytkowanie p&tli
i przystanków zlokalizowanych na gruncie nie b&d cym w/asno.ci Gminy…………
§6
1. Finansowanie funkcjonowania komunikacji na obszarze administracyjnym Gminy
nast&puje z:
1) przychodów ze sprzeda6y biletów emitowanych przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp.
z o.o.
2) dotacji celowej z bud6etu Gminy ………….. w wysoko.ci ……… z/ (s/ownie………
z/)
w 2011 roku. Dotacje na kolejne lata b&d ustalane przed terminem uchwalenia
bud6etu przez Gmin& ……………. i ich kwota wprowadzana b&dzie w drodze aneksu
do Porozumienia.
2.

Kwota dotacji
ustalona na podstawie obowi zuj cego rozk/adu jazdy b&dzie
przekazywana na konto Miasta Kalisza …………….………………. w dwóch równych
ratach, pierwsza do ko1ca stycznia ka6dego roku i druga do ko1ca lipca ka6dego roku.
W roku 2011 pierwsza rata przekazana zostanie w terminie 21 dni od daty podpisania
porozumienia, a druga do ko1ca lipca 2011 roku.
§7
Porozumienie niniejsze zawiera si& na czas nieokre.lony.
§8
1. Ka6da ze stron mo6e wypowiedzie* Porozumienie w przypadku nie wywi zywania si&
przez drug ze stron z obowi zków wynikaj cych z tre.ci porozumienia , z zachowaniem
trzymiesi&cznego okresu wypowiedzenia.
2. Okres wypowiedzenia Porozumienia z przyczyn innych ni6 w ust. 1 wymaga 6 miesi&cy.
§9
Miasto Kalisz mo6e odst pi* od realizacji niniejszego Porozumienia, je.li przychody
z przewozów na terenie Gminy i przyznana na ten cel dotacja nie pokryj kosztów
wykonywania powierzonego zadania, a Rada Gminy .......... nie podejmie uchwa/y
o zwi&kszeniu dotacji na ten cel. Ostateczne rozliczenie otrzymanej przez Miasto dotacji na
realizacj& zadania publicznego, o którym mowa w § 1 nast pi w ci gu 30 dni od dnia
odst pienia od umowy.
§ 10
Zmiany porozumienia wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa6no.ci.
§ 11
Ewentualne spory mog ce wynika* z realizacji Porozumienia strony zobowi zuj si&
rozwi zywa* polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia sprawy b&dzie
rozstrzyga/ s d powszechny w/a.ciwy dla Miasta Kalisza
§ 12
Tekst porozumienia zosta/ sporz dzony w 4 egzemplarzach, po 2 dla ka6dej ze stron.
§ 13
Porozumienie wchodzi w 6ycie po up/ywie 14 dni od dnia og/oszenia w Dzienniku
Urz&dowym Województwa Wielkopolskiego

UZASADNIENIE
do UCHWA Y NR 50/11
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie: zawarcia porozumienia mi+dzygminnego z Miastem Kalisz na przekazanie
przez Gmin+ Opatówek Miastu Kalisz zadania publicznego w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego
W przedmiotowej uchwale proponuje sie zawrze* z Miastem Kalisz porozumienie
mi&dzygminne w sprawie wspólnej realizacji komunikacji celem zintegrowania oferty
przewozowej oraz ujednolicenia funkcji organizatorskich w transporcie zbiorowym na
obszarze Gminy Opatówek i Miasta Kalisza.
Na mocy zawartego porozumienia Gmina Opatówek przekazuje Miastu Kalisz zadanie
w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego i zobowi zuje si& do partycypacji
w kosztach zwi zanych z jego realizacj .
Realizuj c powy6sze porozumienie, maj c tak6e na uwadze w tym wzgl&dzie przepisy
Rozporz dzenia )WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pa?dziernika
2007 r. dotycz ce us/ug publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu
pasa6erskiego nale6y uzna*, 6e Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. s obecnie podmiotem
(operatorem) wewn&trznym Miasta Kalisz i realizuj lokalny transport zbiorowy na obszarze
granic administracyjnych Kalisza.
W przypadku zamiaru podj&cia wykonywania transportu zbiorowego poza w/asnym
terytorium, organy gminy nie mog robi* tego samodzielnie, tj. bez uzgodnienia z w/adzami
s siedniej gminy. Formami wspó/dzia/ania mi&dzygminnego s zwi zki i porozumienia
komunalne, których zasady dzia/ania okre.lono w ustawie o samorz dzie gminnym.
Stosownie do art. 74 tej ustawy, gminy mog zawiera* porozumienia mi&dzygminne
w sprawie powierzenia jednej z nich okre.lonych przez nie zada1 publicznych (w tym
przypadku lokalnego transportu zbiorowego), przy czym gmina wykonuj ca zadania
publiczne obj&te porozumieniem przyjmuje prawa i obowi zki pozosta/ych gmin, zwi zane
z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te maj obowi zek udzia/u w kosztach realizacji
powierzonego zadania. Zatem konieczne staje si& uregulowanie w/w przewozów poprzez
zawarcie stosownych porozumie1 mi&dzygminnych z zainteresowanymi gminami. Ponadto
ustawa z dnia 6 wrze.nia 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz.
874, ze zm. ) definiuje komunikacj& miejsk jako przewóz regularny wykonywany w ramach
lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta albo:
1. miasta i gminy
2. miast albo miast i gmin s siaduj cych
- je6eli zawar/y porozumienie lub utworzy/y zwi zek mi&dzygminny w sprawie
wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze.
Maj c na uwadze powy6sze zasadne jest podj&cie niniejszej uchwa/y upowa6niaj cej
Wójta Gminy Opatówek do zawarcia stosownego porozumienia.

