
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

zawarte w dniu 4 stycznia 2012 r.,  

w Murowanej Goślinie 

 

 

pomiędzy  

Gminą Oborniki reprezentowaną przez Burmistrza Obornik Tomasza Szramę  

a  

Gminą Murowana Goślina reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Tomasza 

Łęckiego. 

  

Na podstawie art. 74 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. „b” Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), a także Uchwały Nr XVI/183/11 Rady Miejskiej 

w Obornikach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy 

Gminą Oborniki a Gminą Murowana Goślina w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego 

transportu zbiorowego i Uchwały Nr XII/133/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 

2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Murowana 

Goślina w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego,  strony 

postanawiają, co następuje:  

§1.  

Gmina Murowana Goślina powierza Gminie Oborniki zadanie publiczne polegające na organizacji 

publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej łączącej Oborniki z Murowaną Gośliną, 

a Gmina Oborniki przyjmuje to zadanie do realizacji. 

§2.  

1. Jako organizator publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej, o której mowa w §1, Gmina 

Oborniki będzie wykonywała w szczególności zadania, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.   

2. Gmina Oborniki będzie pokrywała całkowity koszt obsługi linii komunikacyjnej, o której mowa w §1.  

3. Gmina Murowana Goślina nieodpłatnie udostępni połączenie drogowe pomiędzy granicą administracyjną 

Gminy Oborniki a punktem docelowym, tj. przystankiem w Murowanej Goślinie.  

 4. Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach ustali się ceny urzędowe za usługi przewozowe oraz ulgi 

i zwolnienia z opłat za przejazdy, określi przepisy porządkowe oraz sposób ustalania wysokości opłat 

dodatkowych z tytułu przewozu osób, zwierząt i rzeczy.  

§3.  

1. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.  

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem 6-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia.  
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§4.  

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§5.  

Porozumienie sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

 

 

Gmina Oborniki                                                                                                        Gmina Murowana Goślina  

Burmistrz                                                                                                                                              Burmistrz 

(-) Tomasz Szrama                                                                                                                   (-) Tomasz Łęcki 
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