
  

ANEKS NR 15/2018 

z dnia 27 sierpnia 2018 r. 

w sprawie wspólnej realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze 

Gminy Suwałki 

do Porozumienia międzygminnego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wspólnej realizacji 

zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Suwałki, zawartego 

pomiędzy Miastem Suwałki, reprezentowanym przez Czesława Renkiewicza Prezydenta Miasta 

Suwałki, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Wiesława Stelmacha, a Gminą Suwałki, 

reprezentowaną przez Tadeusza Chołko Wójta Gminy Suwałki, przy kontrasygnacie Skarbnika 

Gminy Danuty Małgorzaty Bućko. 

Na podstawie § 5 ust. 1 i 4 Porozumienia międzygminnego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie 

wspólnej realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Suwałki 

(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 39, poz. 387 z późn. zm.) ustala się, co następuje: 

§ 1. W Porozumieniu międzygminnym z dnia 12.12.2007 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) dodaje się § 11 o następującym brzmieniu: 

”W ramach przewozów, o których mowa w § 1 ust 2 pkt 1, Miasto wyda Gminie bilety 

imienne ulgowe, wg dostarczanego miesięcznie przez Gminę wykazu. Gmina przekaże  

ww. bilety dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy w ramach obowiązku wynikającego  

z art. 39, ust. 3 Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996 ze zm.) zapewnienia im dowozu do 

szkół położonych na terenie Gminy i Miasta.”; 

2) dodaje się § 51 o następującym brzmieniu: 

„§ 51. 1. Koszty biletów, o których mowa w § 11 Gmina Suwałki pokryje do wysokości 

iloczynu liczby uprawnionych uczniów i ceny biletu miesięcznego obowiązującej w danym 

okresie zgodnej z uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach. 

2. Gmina będzie przekazywała Miastu najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem zadania każdego 

miesiąca listę uprawnionych uczniów z wyszczególnieniem: imię, nazwisko, miejsce 

zamieszkania, nr legitymacji, trasy przejazdu. W imieniu Gminy powyższa lista będzie 

przekazywana przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. 

3. Na podstawie dostarczonego przez Gminę wykazu zostaną doładowane Suwalskie Karty 

Miejskie. 

4. W ramach pokrycia kosztów o którym mowa w ust. 1 Gmina przekaże Miastu dotację 

celową. 
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5. Dotacja, o której mowa w ust. 4 zaliczkowo za okres wrzesień-grudzień 2018 r., wyniesie 

30 000,00 zł. 

6. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 4, w kolejnych latach od 2019 r. będzie określana 

corocznie aneksem do niniejszego Porozumienia. 

7. Dotacja, o której mowa w ust.4, Gmina przekazywać będzie w równych ratach 

miesięcznych na rachunek Miasta Suwałki prowadzony przez Bank Pekao SA. Oddział 

w Suwałkach Nr 98 1240 5211 1111 0000 4922 3129 w terminie do 7 dnia każdego miesiąca 

zaliczkowo z góry. 

8. Miasto przedstawi Gminie w terminie do 31 lipca (za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 

danego roku) i do 31 stycznia (za okres od 01 lipca do 31 grudnia danego roku) szczegółowe 

rozliczenie kosztów polegające na weryfikacji przekazanej w wysokości dotacji do ilości 

wydanych biletów miesięcznych. 

9. W przypadku poniesienia przez Miasto kosztów niższych niż środki, o których mowa 

w ust. 5, oraz środków przekazanych w kolejnych okresach od 2019 r., Miasto zwróci Gminie 

różnicę w terminie miesiąca od daty otrzymania rozliczenia, o którym mowa w ust. 8. 

10. W przypadku poniesienie przez Miasto kosztów wyższych niż środki, o których mowa 

w ust. 5, oraz środków przekazanych w kolejnych okresach od 2019 r., Gmina zapłaci Miastu 

różnicę w terminie miesiąca od daty otrzymania rozliczenia, o którym mowa w ust. 8.”. 

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem 01 września 2018 r. 

§ 3. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

Prezydent Miasta Suwałki 

Czesław Renkiewicz 

Wójt Gminy Suwałki 

Tadeusz Chołko 

 

Skarbnik Miasta 

Wiesław Stelmach 

 

Skarbnik Gminy 

Danuta Małgorzata Bućko 
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