
  

ANEKS NR 36 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r. w sprawie powierzenia 

realizacji zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy 

Wasilków 

pomiędzy:  

Miastem Białystok, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, reprezentowanym przez Prezydenta 

Miasta Białegostoku - Tadeusza Truskolaskiego, NIP 9662117220, REGON 050658640, zwanym dalej 

Miastem,  

a  

Gminą Wasilków, z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, NIP 966-210-43-41,  

REGON 050659183, zwaną dalej Gminą, reprezentowaną przez: Burmistrza Wasilkowa  

– Adriana Łuckiewicza.  

§ 1. W porozumieniu międzygminnym zawartym w dniu 27 listopada 2009 r. (Dziennik Urzędowy 

Województwa Podlaskiego z 2009 r. poz. 2788, z późn. zm.
1)

) wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1. Gmina zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z wykonywaniem Usług, które 

odpowiadać będą iloczynowi stawki za przejazd jednego autobusu na odcinku jednego kilometra 

zwanego dalej "wozokilometrem" (wozokm) oraz uzgodnionej liczby wozokilometrów wykonywanych 

na trasach linii komunikacyjnych objętych niniejszym Porozumieniem, pomniejszonych o wpływy 

z biletów obowiązujących w gminnych strefach taryfowych. 

2. Liczba uzgodnionych wozokilometrów zawiera przejazdy realizowane w gminnych strefach 

taryfowych - oznaczonych jako II, III, IV strefa taryfowa (równoważne oznaczenia stref: G2, G3, G4 lub 

2, 3, 4), a w przypadkach uzasadnionych potrzebami Gminy, również na odcinkach znajdujących się  

w I strefie taryfowej (równoważne oznaczenia strefy: B lub 1). 

3. Wpływy z biletów obowiązujących w gminnych strefach taryfowych funkcjonujących na terenie 

Gminy Wasilków zostaną ustalone na rzecz Gminy jako: 

1) dochody z biletów elektronicznych możliwe do zidentyfikowania jako uzyskane w związku 

z przejazdami na trasach objętych niniejszym Porozumieniem; 

2) dochody ze sprzedaży biletów imiennych zakupionych przez pasażerów zamieszkałych na terenie 

Gminy, innych biletów obowiązujących wyłącznie na terenie Gminy oraz biletów przysługujących 

mieszkańcom Gminy na podstawie prowadzonego przez Gminę programu wprowadzonego Uchwałą 

Nr XIII/135/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dopłat do cen 

biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez 

miasto Białystok (Dz. U. Woj. Podl. z 2019 poz. 4760) w związku z Uchwałą Nr XIII/134/19 Rady 

Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 września w sprawie przyjęcia Programu „Karta Wasilkowianina” 

(Dz. U. Woj. Podl. z 2019 poz. 4759); 
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3) dochody ze sprzedaży biletów imiennych zakupionych przez pasażerów zamieszkałych 

w Białymstoku, pasażerów zamieszkałych poza obszarem objętym analogicznymi Porozumieniami 

oraz pasażerów zamieszkałych w gminach objętych Porozumieniami na terenie których 

nie obowiązują gminne strefy taryfowe zostaną przypisane do Gminy Wasilków w proporcji 

określonej jako iloraz wpływów z biletów imiennych zakupionych przez pasażerów zamieszkałych 

na terenie Gminy i sumy wpływów z biletów imiennych zakupionych przez pasażerów ze wszystkich 

Gmin na terenie których obowiązuje dana strefa taryfowa; 

4) dochody ze sprzedaży innych biletów z zastosowaniem proporcji określonej w punkcie 3); 

5) przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży biletów elektronicznych przyjmuje się koszty dystrybucji 

w wysokości 6,00% ceny brutto biletu; 

6) przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży biletów papierowych uwzględnia się koszty dystrybucji 

odzwierciedlone w rzeczywistej cenie sprzedaży. 

4. Stawka netto za jeden wozokm wynosi: 

1) dla autobusów jednoczłonowych: 5,30 zł, 

2) dla autobusów przegubowych: 5,70 zł 

i może ulegać zmianom w terminach i na warunkach ustalonych w umowach 

wykonawczych zawartych przez Miasto z przewoźnikiem. 

5. Ryczałtową należność Gminy za każdy miesiąc wykonywania przez Miasto Usług ustala się 

w wysokości 36 000,00 zł brutto (słownie złotych: trzydzieści sześc tysięcy 00/100). Należność będzie 

przekazywana z góry przez Gminę na konto Miasta Białegostoku: Urząd Miejski w Białymstoku,  

ul. Słonimska 1, PEKAO S.A. w Białymstoku nr 64 1240 5211 1111 0010 5794 6723 w terminie  

do 20-go dnia każdego miesiąca obowiązywania porozumienia. 

6. Wysokość miesięcznego ryczałtu na kolejny rok świadczenia Usług będzie ustalana na podstawie 

danych za trzy pierwsze kwartały upływającego roku kalendarzowego w formie aneksu do niniejszego 

Porozumienia. 

7. Do 15-go dnia następującego po zakończeniu każdego kwartału danego roku kalendarzowego 

Miasto przedstawi zestawienie kosztów wykonywania Usług i wpływów ustalonych na podstawie 

danych z systemu ewidencji sprzedaży biletów białostockiej komunikacji miejskiej, o których mowa 

w ust. 1 i 2 niniejszego Porozumienia za okres od 1 stycznia do ostatniego dnia zakończonego kwartału. 

Tak określoną kwotę, w przypadku nadwyżki Miasto zaliczy na poczet przyszłych należności Gminy, 

a w przypadku deficytu Gmina przekaże Miastu w terminie 30 dni od otrzymania wzmiankowanego 

zestawienia. 

8. W przypadku wystąpienia opóźnienia w przekazywaniu płatności, Gmina zobowiązana będzie  

do zapłaty odsetek ustawowych naliczanych za okres opóźnienia. 

9. Gmina zapewni w swoim budżecie na każdy rok środki finansowe niezbędne na realizację zadania 

w wysokości ustalonej według zasad przewidzianych w niniejszym Porozumieniu.”. 

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego pozostają bez zmian.  

§ 3. Aneks sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

§ 4. Postanowienia niniejszego aneksu obowiązują od dnia 01 grudnia 2019 r. i podlegają ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.   

Prezydent Miasta 

Tadeusz Truskolaski 

Burmistrz 

Adrian Łuckiewicz 

 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu wymienionego porozumienia międzygminnego ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. poz. 173, 

1347, 2017 i  3189, z 2011 r. poz. 201, 1949, 2278, 2857 i  4187, z 2012 r. poz. 753, 1310, 1559, 2212 i  3551, z 2013 r. 

poz. 3064, 3576 i 3797, z 2014 r. poz. 275, 2684, 3811, 4004, z 2015 r. poz. 2421, z 2016 r. poz. 2480, 3987, 4222, 

z 2017 r. poz. 1506, 2222 i 3877, z 2018 r. poz. 4012, 4386, 4387, z 2019 r. poz. 152, 3281, 3524, 4914. 
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