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POROZUMIENIE NR 1/2018
WÓJTA GMINY JASIONÓWKA
z dnia 3 września 2018 r.
w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na organizacji regularnego przewozu osób
Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994,
poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), uchwały Nr XXIX/201/18 Rady Gminy Jasionówka z dnia 31 sierpnia
2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Knyszyn i Gminą Mońki, uchwały
Nr XXXIV/273/18 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego z Gminną Jasionówka i Gminą Mońki oraz uchwały Nr L/340/18 Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Jasionówka i Gminą
Knyszyn,
Gmina Jasionówka z siedzibą: 19-122 Jasionówka, ul. Rynek 19, reprezentowana przez Wójta - Leszka
Zawadzkiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Gmina Knyszyn z siedzibą: 19-120 Knyszyn,
ul. Rynek 39, reprezentowana przez Burmistrza - Jarosława Antoniego Chmielewskiego, przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy, Gmina Mońki z siedzibą: 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a, reprezentowana przez
Burmistrza - Zbigniewa Karwowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, zawierają następujące
porozumienie:
§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest wspólna realizacja zadania polegającego na organizacji regularnego
przewozu osób na trasie Jasionówka – Mońki w okresie od września do grudnia 2018 r.
2. Gmina Knyszyn oraz Gmina Mońki oświadczają, iż powierzają realizację zadania określonego
w ust. 1 Gminie Jasionówka, która przyjmuje powierzone jej zadanie publiczne.
§ 2. 1. Strony Porozumienia ustalają, że finansowanie kosztów zadania wskazanego w § 1 ust. 1, odbywać
się będzie w wysokości jak niżej (kwoty brutto):
1) Gmina Jasionówka - 14 800,00 zł;
2) Gmina Knyszyn – 2 800,00 zł;
3) Gmina Mońki – 6 400,00 zł.
§ 3. 1. Na poczet realizacji zadania wskazanego w § 1 ust. 1 Gmina Knyszyn i Gmina Mońki zobowiązują
się przekazywać Gminie Jasionówka środki finansowe w terminie i wysokości wskazanej w notach
obciążeniowych wystawionych przez Urząd Gminy Jasionówka, na wskazany rachunek bankowy
2. Noty, o których mowa w ust. 1, wystawione będą raz w miesiącu.
3. Przekazane środki nie mogą być wykorzystane na inny cel niż określony w § 1.
§ 4. W ramach realizacji zadania określonego w § 1 Gmina Jasionówka, zobowiązuje się do:
1) zorganizowania regularnego przewozu osób na trasie Jasionówka – Mońki (w tym zawarcia odpowiedniej
umowy z przewoźnikiem) w okresie od września do grudnia 2018 r. w ilości co najmniej 4 kursów
dziennie, przy czym szczegółowy rozkład kursów zostanie określony w terminie późniejszym;
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2) nadzorowania wykonania zadania;
3) zapewnienia udziału przedstawicieli Gmin Knyszyn i Mońki, wskazanych przez Burmistrzów tych Gmin,
w czynnościach kontrolnych dotyczących przewoźnika.
§ 5. 1. Strony zobowiązują się do współdziałania ze szczególną starannością w realizacji zadania
wskazanego w § 1 ust. 1.
2. Gminie Knyszyn i Gminie Mońki przysługuje prawo kontroli realizacji przejętego przez Gminę
Jasionówka zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, pod względem legalności, celowości i gospodarności.
3. Na wniosek Gminy Knyszyn i Gminy Mońki, Gmina Jasionówka przedstawi rozliczenie środków
przeznaczonych na realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1.
§ 6. Wszystkie zmiany treści niniejszego Porozumienia wymagają zgody wszystkich Stron i zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7. 1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszego Porozumienia Strony będą rozwiązywać polubownie.
2. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu przez okres trzech miesięcy, spór będzie podlegał
rozpoznaniu przez właściwy miejscowo dla Gminy Jasionówka sąd powszechny.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.
§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 9. Porozumienie zawarto w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
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