
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

z dnia 7 marca 2017 r. 

zawarte pomiędzy: 

Miastem Białystok, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, NIP 542-030-46-37,  

REGON 000515000, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku - Tadeusza Truskolaskiego, 

zwanym dalej Miastem, 

a 

Gminą Juchnowiec Kościelny, z siedzibą w Juchnowcu Kościelnym przy ul. Lipowej 10,  

NIP 966-181-32-07, REGON 050659355 reprezentowaną przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny  

– Krzysztofa Marcinowicza, zwaną dalej Gminą. 

Działając na podstawie art. 74 w związku z art. 7 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446
1)

) oraz uchwał organów stanowiących Stron porozumienia, Miasto  

oraz Gmina ustalają, iż będą wspólnie organizować i prowadzić system roweru publicznego jako zadanie 

własne gmin i zawierają Porozumienie następującej treści: 

§ 1. Gmina powierza, a Miasto przyjmuje do wykonywania zadanie Gminy w zakresie zorganizowania, 

zarządzania i eksploatacji systemu roweru publicznego - kompatybilnego z systemem BiKeR Białostocka 

Komunikacja Rowerowa, zwanego dalej Rower Gminny, na terenie Gminy. 

§ 2. Gmina zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z obsługą systemu Rower Gminny na terenie 

Gminy. 

§ 3. Należność Gminy za każdy miesiąc obsługi systemu Rower Gminny, w okresie sezonu rowerowego 

trwającego od 1 kwietnia do 31 listopada, ustalona na podstawie oferty Wykonawcy usługi wynosi 8.016,00 zł 

brutto (słownie złotych: osiem tysięcy szesnaście 00/100) w tym: 

1) Stacja standardowa (zlokalizowana na terenie gminy Juchnowiec Kościelny) z terminalem i 15 stojakami 

rowerowymi włączona do systemu na podstawie prawa opcji wraz z kosztem montażu, zarządzania, serwisu 

i demontażu – ryczałtowe wynagrodzenie brutto w wysokości 828,00 zł (słownie złotych: osiemset 

dwadzieścia osiem 00/100), w tym należny podatek VAT - należność za obsługę 2 stacji - 1.656,00 zł 

(słownie złotych: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt sześć 00/100); 

2) Rower standardowy włączony do systemu na podstawie prawa opcji (zamówienie dla gminy Juchnowiec 

Kościelny) wraz z kosztem zarządzania i serwisu - ryczałtowe wynagrodzenie brutto w wysokości 318,00 zł 

(słownie złotych: trzysta osiemnaście 00/100) w tym należny podatek VAT - należność za obsługę  

20 rowerów standardowych - 6.360,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt 00/100). 

§ 4. Należność po otrzymaniu faktury będzie przekazywana przez Gminę na konto Miasta: Miasto 

Białystok-Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP 542-030-46-37, PEKAO S.A. 

w Białymstoku nr 64 1240 5211 1111 0010 5794 6723 w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

                                                      
1) 
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§ 5. Gmina zobowiązuje się nieodpłatnie udostępnić wydzielone części nieruchomości wskazanych pod 

lokalizacje stacji rowerowych na czas określony w § 12. 

§ 6. Koszty obsługi systemu Rower Gminny w skali roku ustalone na podstawie reguły: (2stacje x 828,00 zł 

+ 20 rowerów standardowych x 318 zł) x 8 miesięcy wyniosą 64.128,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt 

cztery tysiące sto dwadzieścia osiem 00/100). 

§ 7. Pozostałe zasady i warunki obsługi i działania systemu Rower Gminny określone zostały  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania przetargowego, na podstawie którego 

wyłoniono Wykonawcę zadania. 

§ 8. W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu odpowiednie zastosowanie mieć będą przepisy 

powszechnie obowiązujące, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 9. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 10. Ewentualne spory jakie mogą wyniknąć w związku z niniejszym Porozumieniem rozstrzygane będą 

przez sąd właściwy dla Miasta Białegostoku. 

§ 11. Porozumienie sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej  

ze stron. 

§ 12. Porozumienie zawiera się na czas określony tj. od 1 kwietnia 2017 roku do 30 listopada 2019 roku  

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 Prezydent Miasta 

Tadeusz Truskolaski 

Wójt 

Krzysztof Marcinowicz 
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