
  

POROZUMIENIE 

z dnia 16 kwietnia 2015 r. 

zawarte w Aleksandrowie Kujawskim pomiędzy Powiatem Aleksandrowskim reprezentowanym przez Zarząd 

Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w imieniu i na rzecz którego działają 

1. Dariusz Wochna - Starosta Aleksandrowski 

2. Wojciech Marjański - Wicestarosta Aleksandrowski 

przy kontrasygnacie Doroty Sobierajskiej - Skarbnika Powiatu 

a Gminą Miejską Nieszawa reprezentowaną przez:  

Przemysława Jankowskiego – Burmistrza Miasta 

przy kontrasygnacie Anny Komorowskiej – Skarbnika Miasta treści następującej: 

 

§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest ustalenie warunków i zasad wykonywania przeprawy 

promowej przez rzekę Wisłę w mieście Nieszawa w ciągu drogi powiatowej nr 2049C Nieszawa Brzeźno 

w okresie od 01 maja 2015 r. do 30 listopada 2017 r. 

 

§ 2. Działając zgodnie z uchwałą Nr III/61/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 

13 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji zadań Gminie Miejskiej Nieszawa 

i uchwałą nr V-35/2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

przejęcie przez Gminę Miejską Nieszawa zadania powiatu z zakresu utrzymania przeprawy promowej przez 

rzekę Wisłę - Powiat Aleksandrowski powierza prowadzenie przeprawy promowej, o której mowa w § 1 

i w określonym tam terminie, Gminie Miejskiej Nieszawa. 

 

§ 3. Gmina Miejska Nieszawa przejmując zadanie prowadzenia przeprawy promowej, o której mowa w § 1, 

zobowiązuje się do realizacji przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

 

§ 4.1. Powiat Aleksandrowski zobowiązuje się przekazać Gminie Miejskiej Nieszawa dotację na realizację 

zadania, o którym mowa w § 1, w wysokości 80.000 zł rocznie. 

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 na 2015 r. zostanie przekazana w terminie 7 dni od daty podpisania 

niniejszego porozumienia. 

3. Dotacja, o której mowa w ust. 1, w kolejnych latach, przekazywana będzie w następujących transzach: I-sza 

transza w wysokości 55.000 zł w terminie 14 dni przed rozpoczęciem uruchomienia przeprawy promowej, II-ga 

transza w wysokości 5.000 zł do 10 maja każdego roku, III-cia transza w wysokości 5.000 zł do 10 czerwca 

każdego roku, IV-ta transza w wysokości 5.000 zł do 10 lipca każdego roku, V-ta transza w wysokości 5.000 zł 

do 10 sierpnia każdego roku, VI-ta transza w wysokości 5.000 zł do 10 września każdego roku. 

 

§ 5. Powiat Aleksandrowski zobowiązuje Gminę Miejską Nieszawa do pobierania opłat za przeprawę 

promową zgodnie z obowiązującą aktualnie uchwałą Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia opłat za 

przeprawę promową przez rzekę Wisłę w miejscowości Nieszawa i ustalenia stawek za przewóz promem, 

stanowiącą załącznik do niniejszego porozumienia. 
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§ 6. Opłaty wynikające z § 5 stanowią pokrycie części bieżących kosztów utrzymania przeprawy promowej 

oraz remontów posezonowych. 

 

§ 7. Strony ustalają, że sezon żeglugowy dla przeprawy promowej, każdego roku, rozpoczyna się z dniem 

1 maja i trwa do 31 października. W przypadku korzystnych warunków pogodowych możliwe będzie 

wydłużenie sezonu żeglugowego. Przeprawa promowa czynna będzie przez 7 dni w tygodniu. Częstotliwość 

kursów promu ustalona zostanie przez Gminę Miejską Nieszawa w porozumieniu z Zarządem Dróg 

Powiatowych i umieszczona na tablicy informacyjnej zainstalowanej przy przeprawie promowej. 

 

§ 8. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim przeprowadza kontrolę realizacji 

zadania powierzonego Gminie Miejskiej Nieszawa, o którym mowa w niniejszym porozumieniu. 

 

§ 9.1. Gmina Miejska Nieszawa zobowiązuje się do informowania Zarządu Dróg Powiatowych 

w Aleksandrowie Kujawskim o każdorazowym wstrzymaniu kursowania promu i jego przyczynie oraz 

o przywróceniu kursowania przeprawy, a także zobowiązuje się do dokonywania stosownych zmian na 

tablicach informacyjnych. 

2. Każde nieuzasadnione opóźnienie rozpoczęcia sezonu żeglugowego lub jego wcześniejsze zakończenie 

oraz nieuzasadnione przerwy w przeprawie skutkować będą pomniejszeniem kolejnej transzy, o której mowa 

w § 4 ust. 3 o 1% za każdy dzień niezrealizowania porozumienia z wyłączeniem winy osób trzecich bądź też 

niekorzystnych warunków pogodowych. 

 

§ 10. Strony zgodnie ustalają, że odpowiedzialnym za wykonywanie remontów, przeglądów i obsługę 

promu, a także za ubezpieczenie przeprawy promowej oraz prawidłową obsługę przeprawy odpowiedzialna jest 

Gmina Miejska Nieszawa. 

 

§ 11.1. Przy wydatkowaniu środków otrzymanych na realizację przedmiotu porozumienia, o którym mowa 

w § 1, należy stosować ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r 

poz. 907 z póź.zm.). 

2. Gmina Miejska Nieszawa przedstawi każdego roku rozliczenie z wykonania dotacji oraz opłat, o których 

mowa w § 5, w terminie 14 dni od daty zakończenia sezonu żeglugowego. 

3. Rozliczenie obejmuje: 

a) nazwę zadania, 

b) całkowity koszt realizacji zadania, w tym koszty remontu posezonowego i zabezpieczenia przed zimą, 

c) kwotę przekazaną przez Powiat Aleksandrowski (dotacja i opłaty za bilety), 

d) kwotę środków Powiatu faktycznie wykorzystaną do realizacji zadania, 

e) udział innych, niż środki Powiatu, środków finansowania zadania, 

f) kserokopie faktur dotyczących realizacji zadania. 

4. Niewydatkowane środki podlegają zwrotowi do budżetu Powiatu Aleksandrowskiego w terminie do 

31 grudnia każdego roku. 

 

§ 12. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu Powiatu wraz 

z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od stwierdzenia 

nieprawidłowości. 

 

§ 13. Każda ze Stron może rozwiązać porozumienie bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia 

przez drugą stronę jego postanowień. 

 

§ 14. Wszelkie zmiany porozumienia mogą być dokonane w formie aneksu podpisanego przez obydwie 

Strony pod rygorem nieważności. 

 

§ 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące. 

 

§ 16. Niniejsze porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla 

każdej ze Stron, które po przeczytaniu i zapoznaniu się z jego treścią zostało przyjęte i podpisane. 
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§ 17. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 

Burmistrz 

Przemysław Jankowski 

 Starosta 

Dariusz Wochna 

 

Skarbnik 

Anna Komorowska 

  

Wicestarosta 

Wojciech Marjański 

   

Skarbnik 

Dorota Sobierajska 
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