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POROZUMIENIE NR 2/2021
WÓJTA GMINY KOLNO
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie przejęcia od Miasta Kolno częsci zadania publicznego dotyczącego publicznego transportu
drogowego
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1944, z póź. zm.) oraz na podstawie
następujących uchwał:
1. Nr XXV/176/21 Rady Gminy Kolno z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Kolno.
2. Nr VII /165/19 Rady Miasta Kolno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na przekazanie Gminie Kolno zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego i na zawarcie
porozumienia;
§ 1. Porozumienie zostaje zawarte pomiędzy: Miastem Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno,
reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Kolno Andrzeja Dudę, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta
Katarzyny Doroty Siedleckiej, a Gminą Kolno ul. Wojska Polskiego 20, 18 - 500 Kolno - reprezentowaną przez
Wójta Gminy Kolno Józefa Bogdana Wiśniewskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Haliny
Boryszewskiej.
§ 2. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte przez Gminę Kolno, która wykonuje funkcje organizatora
publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Kolno, w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2044 - dalej: „ustawa o ptz”).
Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Kolno zwanej dalej „Organizatorem” zadania
polegającego na organizacji komunikacji międzygminnej na linii komunikacyjnej nr 10084 na terenie gminy
Kolno i miasta Kolno w ich granicach administracyjnych.
§ 3. Organizator przejmuje prawa i obowiązki związane z realizacją zadania, o którym mowa w § 2
w zakresie świadczenia usług na linii komunikacyjnej nr 10084 na trasie Kolno - Gietki i z powrotem.
§ 4. W imieniu Organizatora zadanie określone w niniejszym porozumieniu realizowane będzie przez
wybranego przez niego Operatora. Organizator odpowiada za finansowanie, realizację i rozliczenie usług
wynikających z niniejszego porozumienia.
§ 5. Finansowanie kosztów utrzymania linii na terenie miasta Kolno odbywać się będzie w oparciu
o uzyskane przychody ze sprzedaży biletów jednorazowych, okresowych i miesięcznych. Koszty utrzymania
linii będą dofinansowane również przez Gminę Kolno oraz Wojewodę Podlaskiego na podstawie umowy
zawartej z Gminą Kolno.
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§ 6. Organizator zapewnia warunki organizacyjno - techniczne realizacji zadania będącego przedmiotem
niniejszego porozumienia, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1944 z póź. zm.).
§ 7. Miasto Kolno zobowiązuje się do:
1) całorocznego utrzymania dworca autobusowego i przystanków na terenie miasta Kolno w stanie nadającym
się do korzystania z nich przez podróżnych,
2) nieodpłatnego udostępnienia na rzez Operatora dworca i przystanków,
3) umożliwienia rozwieszenia rozkładów jazdy na dworcu i przystankach.
§ 8. Porozumienie zawiera się na czas określony od 01.01.2021 r. do 31.12.2026 r. Każda ze stron
ma prawo do rozwiązania niniejszego porozumienia za uprzednim 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
§ 9. Do spraw nieuregulowanym niniejszym porozumieniem mają zastosowanie następujące przepisy
prawa:
1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378);
2) Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1944,
z póź. zm.);
3) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 8);
4) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020, poz. r. poz. 1740).
§ 10. Zmiany niniejszego porozumienia wprowadzone będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
§ 12. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
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