
 

 

POROZUMIENIE NR IR.2/2021 

z dnia 20 lipca 2021 r. 

dotyczące powierzenia Gminie Ścinawa realizacji części zadania Gminy Lubin z zakresu organizacji 

publicznego transportu zbiorowego 

zawarte na podstawie uchwały nr XI/254/21 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Ścinawa realizacji części 

zadania Gminy Lubin z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz na podstawie uchwały  

nr XXX/300/2021 Rady Gminy Lubin z dnia 30.06.2021 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 

dotyczącego powierzenia Gminie Ścinawa realizacji części zadania Gminy Lubin z zakresu organizacji 

publicznego transportu zbiorowego,  

pomiędzy: 

Gminą Ścinawa  

Rynek 1759-330 Ścinawa NIP 692 22 61 396 REGON 390647564  

reprezentowaną przez: 

Krystiana Kosztyłę – Burmistrza Ścinawy,  

Skarbnika Miasta i Gminy Ścinawa, w imieniu którego działa Kierownik Referatu Finansów i Budżetu – 

Agnieszka Paszkiewicz, na podstawie upoważnienia z dnia 16 kwietnia 2015 r., 

oraz: 

Gminą Lubin  

ul. Księcia Ludwika I 359-300 Lubin NIP 692 22 56 461, REGON 39 06 47 541 

reprezentowaną przez:  

Tadeusza Kielana – Wójta Gminy Lubin, 

Skarbnika Gminy Lubin, w imieniu którego działa Kierownik Referatu Planowania i Finansów – Jolanta 

Mytkowska, na podstawie upoważnienia z dnia 18 czerwca 2007 r. 

§ 1. Przedmiotem Porozumienia jest powierzenie Gminie Ścinawa części zadania Gminy Lubin z zakresu 

organizacji publicznego transportu zbiorowego wynikającego z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1944 z późn. zm.) w gminnych przewozach pasażerskich  

o charakterze użyteczności publicznej wykonywanych na linii komunikacyjnej Ścinawa – Turów - Siedlce – 

Księginice poza granicami gminy Ścinawa, na trasie przebiegającej po terenie Gminy Lubin. 

§ 2. Gmina Ścinawa przyjmuje prawa i obowiązki organizatora publicznego transportu zbiorowego dla linii 

komunikacyjnej określonej w § 1 niniejszego Porozumienia, w tym do wydawania dokumentów 

uprawniających do wykonywania przewozów. 

§ 3. 1. Rozkłady jazdy na linii komunikacyjnej uruchamianej w ramach zadania określonego w § 1 ustala 

Gmina Ścinawa. Projekt zmian w rozkładzie jazdy podlega zaopiniowaniu przez Gminę Lubin. 
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2. Operator realizujący zadanie przewozowe objęte zakresem niniejszego Porozumienia wyposaża 

w rozkłady jazdy oraz informacje dla pasażerów wszystkie przystanki, przez które przebiega linia 

komunikacyjna uruchamiana w ramach zadania określonego w § 1. 

§ 4. W zakresie realizacji zadania określonego w § 1, Gmina Lubin partycypuje w kosztach wykonywania 

przewozów na terenie Gminy Lubin na odcinku linii komunikacyjnej określonej w § 1 między granicą 

administracyjną Gminy Lubin z Gminą Miejską Lubin i ostatnim przystankiem w Gminie Lubin przed granicą 

administracyjną z Gminą Ścinawa. 

§ 5. 1. Gmina Lubin zobowiązuje się do udziału w kosztach realizacji zadania określonego w § 1. 

2. Udział w kosztach realizacji zadania polega na wnoszeniu na rzecz Gminy Ścinawa dotacji celowej na 

pokrycie kosztów realizacji zadania, określanej jako iloczyn planowanej stawki rekompensaty za realizację 

usług przewozowych Operatora oraz liczby planowanych wozokilometrów, obliczanych zgodnie z § 4. 

3. Dotacja celowa w 2021 roku wynosi maksymalnie 46 459,74 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy 

czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 74/100). Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy Gminy 

Ścinawa w 6 równych ratach w terminie od 26 dnia każdego miesiąca 2021 roku do ostatniego dnia każdego 

miesiąca 2021 roku. 

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę dofinansowania przez Wojewodę 

Dolnośląskiego środków pochodzących z Funduszu rozwoju przewozów o charakterze użyteczności publicznej, 

jeśli Gmina Ścinawa zawrze stosowną umowę z Wojewodą Dolnośląskim, płatność, o której mowa w ust. 3 

zostanie pomniejszona o iloczyn stawki dopłaty do deficytu linii komunikacyjnej oraz liczby wozokilometrów 

objętych wnioskiem o wypłatę dofinansowania za miesiąc poprzedni, w części obliczonej zgodnie z § 4. 

5. Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy Gminy Ścinawa nr 63 8669 0001 2035 0351 9390 

0001. 

6. Wysokość dotacji celowej w 2022 r. i w latach następnych określona zostanie w drodze wzajemnych 

negocjacji pomiędzy Stronami Porozumienia i wymagać będzie zawarcia stosownego aneksu nie później niż do 

30 listopada roku poprzedzającego. 

7. Nieosiągnięcie porozumienia w kwestii wysokości dotacji celowej na każdy następny rok w trybie 

określonym w ust. 7 będzie równoznaczne z wygaśnięciem niniejszego Porozumienia z ostatnim dniem roku, 

za który wniesiono dotację. 

8. W przypadku zmian w rozkładach jazdy określonych w § 3 ust. 1 dokonywanych w ciągu roku, 

skutkujących zmianą planowanej liczby wozokilometrów na dany rok, Gmina Ścinawa przedstawi nową 

kalkulację dotacji celowej, która obowiązywać będzie od momentu wprowadzenia nowego rozkładu jazdy. 

9. Rozliczenie dotacji celowej za dany rok budżetowy, nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia roku 

następnego. 

§ 6. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony. 

§ 7. Każda ze Stron może rozwiązać niniejsze porozumienie z miesięcznym okresem wypowiedzenia,  

ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 9. 1. Zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Strony Porozumienia zobowiązują się do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych 

na tle realizacji Porozumienia. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie między innymi przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy 

Prawo przewozowe. 

§ 10. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
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§ 11. Zawarte Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa.  

 

Burmistrz Ścinawy: 

Krystian Kosztyła 

 

Skarbnik Miasta i Gminy Ścinawa,  

w imieniu którego działa  

Kierownik Referatu Finansów i Budżetu:  

Agnieszka Paszkiewicz 

 

Wójt Gminy Lubin: 

Tadeusz Kielan 

 

Skarbnik Gminy Lubin,  

w imieniu którego działa  

Kierownik Referatu Planowania i Finansów: 

Jolanta Mytkowska 
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