
 

 

ANEKS NR 2 

PREZYDENTA MIASTA STALOWEJ WOLI 

z dnia 28 czerwca 2016 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 § 1: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Szczegółowe dane związane z zakresem powierzonego zadania zawiera Plan Eksploatacyjny 

stanowiący załącznik do umowy wykonawczej z operatorem publicznego transportu zbiorowego.”, 

b) skreśla się ust. 4. 

2) § 2 Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1.  Gmina Zaleszany powierza Gminie Stalowa Wola realizację zadania określonego w § 1. 

2. Gmina Stalowa Wola ustala ceny za przewóz osób na liniach komunikacyjnych przy czym 

mieszkańcy Gminy Zaleszany mają prawo do korzystania z przejazdów ulgowych i bezpłatnych 

środkami komunikacji miejskiej realizowanej przez operatora publicznego transportu zbiorowego  

w Stalowej Woli w zakresie określonym w ust. 3 i 4. 

3. Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych mają: 

a) dzieci do momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej; 

b) dzieci, które nie ukończyły 16. roku życia, dotknięte inwalidztwem i niepełnosprawne oraz 

opiekun towarzyszący im podczas przejazdu; 

c) osoby, które ukończyły 16. rok  życia, a nie ukończyły 24. roku życia, dotknięte inwalidztwem  

i niepełnosprawne, jednocześnie uczęszczające do szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, 

policealnych lub studiujące oraz opiekun towarzyszący podczas przejazdu; 

d) rodzice lub opiekunowie prawni, dziadkowie i rodzeństwo dzieci niepełnosprawnych, 

wymienionych w ppkt b) i c), przy przejazdach po dziecko na trasie: z miejsca zamieszkania 

(pobytu) do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, 

zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem; 
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e) osoby, które ukończyły 70. rok życia; 

f) osoby całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji lub  niezdolne do 

samodzielnej egzystencji lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. Do bezpłatnego przejazdu 

uprawniony jest również opiekun towarzyszący w podróży osobom opisanym w zdaniu pierwszym 

– wskazany przez te osoby; 

g) osoby stale lub długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, z prawem do zasiłku 

pielęgnacyjnego. Do bezpłatnego przejazdu uprawniony jest również opiekun towarzyszący  

w podróży osobom opisanym w zdaniu pierwszym – wskazany przez te osoby; 

h) osoby całkowicie niezdolne do służby i niezdolne do pracy, niezdolne do samodzielnej egzystencji 

(dot. służb mundurowych). Do bezpłatnego przejazdu uprawniony jest również opiekun 

towarzyszący w podróży osobom opisanym w zdaniu pierwszym – wskazany przez te osoby; 

i) ociemniali o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i ich przewodnicy 

towarzyszący im podczas przejazdu; 

j) honorowi dawcy krwi, którzy oddali, co najmniej 12 litrów krwi – kobiety lub 18 litrów krwi – 

mężczyźni lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników; 

k) zasłużeni dawcy przeszczepu; 

l) umundurowani funkcjonariusze Policji w trakcie pełnienia obowiązków służbowych; 

m) pasażerowie w Europejskim Dniu bez Samochodu (tj. 22.09). 

4. Uprawnienia do przejazdów ulgowych (50% ceny biletu normalnego) mają: 

a) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych,  nie dłużej 

niż do dnia ukończenia 24. roku życia; 

b) emeryci i renciści; 

c) studenci studiów doktoranckich; 

d) inwalidzi słuchu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 

5. Na pokrycie kosztów powierzonego zadania Gminy Zaleszany przekazywać będzie Gminie 

Stalowa Wola dotację celową w kwocie 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) rocznie. 

6. Dotację celową Gmina Zaleszany będzie przekazywać na rachunek bankowy Gminy Stalowa 

Wola nr 61 1020 4913 0000 9102 0117 4077 w równych transzach miesięcznych do ostatniego dnia 

każdego miesiąca po otrzymaniu noty obciążeniowej wystawionej przez Gminę Stalowa Wola.”; 

3) § 3 Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Gmina Zaleszany zobowiązuje się do zabezpieczenia w swoim budżecie środków finansowych 

niezbędnych do sfinansowania dotacji celowej na realizację zadania, o którym mowa w § 2.”; 

4) § 4 Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1.  Strony Porozumienia stwierdzają, że Gmina Stalowa Wola zapewni warunki organizacyjno-

techniczne do realizacji zadania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 ze zm.). 

2. Przejęte zadania Gmina Stalowa Wola realizować będzie poprzez operatora publicznego transportu 

zbiorowego, który zawarł z Gminą Stalowa Wola umowę wykonawczą. 

3. Operator publicznego transportu zbiorowego będzie wykonywał zadanie, o którym mowa  

w § 1 środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób, spełniającymi wymagania określone  

w umowie, o której mowa w ust. 2.”; 

5) § 6 Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. 1.  Finansowanie całości zadania określonego w § 1 następuje z: 

a) przychodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej na liniach wymienionych w § 1 ust. 2; 

b) dotacji celowej od Gminy Zaleszany, o której mowa w § 2 ust. 5. 
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2. W przypadku gdy koszty utrzymania linii komunikacyjnej(ych), o której(ych) mowa  

w § 1 ust. 2 będą większe niż przychody określone w ust. 1, linie te zostaną utrzymane, o ile Strony 

uzgodnią sposób ich rekompensowania w aneksie do niniejszego porozumienia. 

3. Brak uzgodnienia, o którym mowa w ust. 2, upoważnia Gminę Stalowa Wola do wypowiedzenia 

niniejszego porozumienia za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.”. 

§ 2. 1. Niniejszy Aneks obowiązuje od dnia 01.07.2016 r. 

2. Niniejszy Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron 

oraz jednym egzemplarzu dla operatora. 

3. 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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