
 

 

ANEKS NR 1 

PREZYDENTA MIASTA STALOWEJ WOLI 

z dnia 1 grudnia 2015 r. 

do Porozumienia Międzygminnego nr ITP–VIII.031.1.2015.PK w sprawie realizacji zadania 

o charakterze użyteczności publicznej a dotyczącego komunikacji miejskiej  

jako zadania własnego gmin w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

zawartego pomiędzy Gminą Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, NIP 865-239-87-25, 

REGON 830409086, reprezentowaną przez Pana Lucjusza Nadbereżnego – Prezydenta Miasta  

Stalowej Woli a Gminą Zaleszany, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany,  

NIP 867-18-67-730, REGON 000549453, reprezentowaną przez Pana Pawła Gardego – Wójta Gminy 

Zaleszany. 

§ 1. 1. W Porozumieniu Międzygminnym nr ITP–VIII.031.1.2015.PK z dn. 30.06.2015 r. wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) W § 2 ust. 2 Porozumienia: 

a) skreśla się pkt a; 

b) w pkt b w zdaniu pierwszym, wyrazy „przez siebie” zastępuje się wyrazami 

„dla jej mieszkańców” oraz skreśla się wyrazy, o których mowa w pkt. a)”; 

2) § 2 ust. 2 pkt e Porozumienia otrzymuje następujące brzmienie: 

„d)  Gmina Zaleszany zobowiązana jest do pokrycia kosztów udzielonych ulg i zwolnień począwszy od 

dnia wejścia w życie niniejszego porozumienia”; 

3) § 4 ust. 2 Porozumienia otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.  Przejęte zadania, o których mowa w § 1 Gmina Stalowa Wola pełnić będzie od dnia 01.12.2015 r. 

poprzez swój podmiot wewnętrzny Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., z siedzibą w Stalowej Woli 

przy ul. Komunalnej 1, będący operatorem publicznego transportu zbiorowego, zwany dalej 

operatorem.”; 

4) § 6 ust. 1 pkt b otrzymuje następujące brzmienie: 

„b)  zwrotu kosztów stosowania ulg i zwolnień przewozowych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. a”. 

§ 2. 1. W przypadku, gdy w treści Porozumienia używany jest termin „przewoźnik/operator” należy przez 

to rozumieć operatora, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszego Porozumienia w brzmieniu obowiązującym od 

daty zawarcia Aneksu. 
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§ 3. 1. Niniejszy Aneks obowiązuje od dnia jego zawarcia. 

2. Pozostałe zapisy Porozumienia pozostają bez zmian.   

  

 

Prezydent Miasta Stalowej Woli 

 

 

Lucjusz Nadbereżny 

 

Wójt Gminy Zaleszany 

 

 

Paweł Gardy 

 

Skarbnik Miasta 

 

 

Bogusława Gdula 

 

Skarbnik Gminy 

 

 

Monika Chałubiec 
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