
 

 

ANEKS nr 4 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

do Porozumienia międzygminnego z dnia 27 lutego 2015 r. 

zawarty w Rzeszowie, pomiędzy: 

Gminą Miasto Rzeszów z siedzibą w Rzeszowie, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, reprezentowaną przez 

 Tadeusza Ferenca - Prezydenta Miasta Rzeszowa, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Rzeszowa- 

 Janiny Filipek; 

dalej zwaną "Gminą Miasto Rzeszów", 

a 

Gminą Lubenia z siedzibą w Lubeni, 36-042 Lubenia 131, reprezentowaną przez Adama Skoczylasa - 

Wójta Gminy Lubenia, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lubenia - Bożeny Wojnar; 

dalej zwaną "Gminą Lubenia", 

o następującej treści: 

§ 1. Działając na podstawie § 4 ust. 4 oraz § 6 ust. 1 Porozumienia międzygminnego z dnia 27 lutego 

2015 r., w związku z dwustronnymi uzgodnieniami dokonanymi w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy 

wysokości kosztów świadczonych usług publicznego transportu zbiorowego na terenie miejscowości Siedliska 

- Gmina Lubenia, strony zmieniają treść Porozumienia w ten sposób, że: 

1. w § 4 zmianie ulega ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Gmina Lubenia zobowiązuje się do refundowania kosztu świadczenia przez Gminę Miasto Rzeszów 

usług w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie miejscowości Siedliska - 

Gmina Lubenia w formie dotacji celowej na rzecz Gminy Miasto Rzeszów w okresie od dnia 1 stycznia 

2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. w maksymalnej kwocie nieprzekraczającej 48.794,00 zł (słownie: 

czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote, 00/100), ustalonej ostatecznie w oparciu 

o aktualny rozkład jazdy (liczby rzeczywiście wykonanych kursów i przejechanych kilometrów na terenie 

miejscowości Siedliska - Gmina Lubenia, z uwzględnieniem dni roboczych, sobót i świąt) oraz na podstawie 

zestawienia kosztów stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia.”; 

2. w § 4 zmianie ulega ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„3. Tytułem dotacji celowej Gmina Lubenia wpłaci na konto Gminy Miasto Rzeszów  

nr: 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525 kwotę dotacji celowej w maksymalnej wysokości 

nieprzekraczającej 48.794,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote, 

00/100) w dwunastu (12) comiesięcznych ratach, płatnych do 20-go dnia każdego miesiąca za miesiąc 

poprzedni, na podstawie wyliczenia sporządzonego przez ZTM w Rzeszowie i zaakceptowanego przez 

Gminę Lubenia. Informacja do Gminy Lubenia dotycząca wysokości dotacji przekazywana będzie przez 

ZTM w Rzeszowie w terminach do 5-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego.”; 
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3. Zmianie ulega załącznik nr 2 do Porozumienia, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do 

niniejszego aneksu. 

§ 2. 1. Pozostałe zapisy Porozumienia pozostają bez zmian. 

2. Niniejszy aneks obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r. 

3. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

4. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

  

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA 

 

 

Tadeusz Ferenc 

WÓJT GMINY LUBENIA 

 

 

Adam Skoczylas 
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