
 

 

 

 

ANEKS Z DNIA 4.04.2018 ROKU DO 

POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO  

z dnia 6 grudnia 2017 roku 

w sprawie powierzenia przez Gminę Święciechowa  do realizacji przez Miasto Leszno zadania 

w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 

zawarty pomiędzy: 

Miastem Leszno, w imieniu którego działa Łukasz Borowiak – Prezydent Miasta Leszna 

a 

Gminą Święciechowa, w imieniu której działa Marek Lorych – Wójt Gminy Święciechowa 

Działając na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 

z 2017 r., poz.1875), art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 2136) oraz Uchwały Nr XII/94/2004 Rady Gminy 

Święciechowa z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia o przejęciu przez Miasto Leszno 

zadań Gminy Święciechowa w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, Uchwały Nr XVI/149/2004 Rady 

Miejskiej Leszna z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia z gminami Lipno, Święciechowa, 

Rydzyna o przejęciu przez Miasto Leszno lokalnego transportu zbiorowego na terenie tych gmin, strony 

niniejszego porozumienia postanawiają co następuje: 

§ 1. W Porozumieniu Międzygminnym z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie powierzenia przez Gminę 

Święciechowa do realizacji przez Miasto Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1. otrzymuje  następujące brzmienie: 

„§ 1. Gmina Święciechowa powierza, a Miasto Leszno przyjmuje do realizacji w 2018 roku  zadanie 

publiczne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego polegające na przewozie osób: 

1) na odcinku trasy pomiędzy granicą administracyjną Miasta Leszna, a miejscowością Święciechowa 

linią komunikacyjną nr 11, na odcinku trasy pomiędzy granicą administracyjną Miasta Leszna, 

a miejscowością Strzyżewice następującymi liniami komunikacyjnymi nr 2 oraz nr 3 – poczynając 

od dnia 1 stycznia 2018 roku oraz 

2) na odcinku trasy pomiędzy granicą administracyjną Miasta Leszna, a miejscowością Lasocice linią 

komunikacyjną nr 15 – poczynając od dnia 1 kwietnia 2018 roku”; 

2) § 7 otrzymuje następujące brzmienie: 
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„§ 7. 1.  Na pokrycie kosztów powierzonego zadania Gmina Święciechowa przekaże na rzecz Miasta 

Leszna za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku dotację celową w kwocie 

119.699,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) 

zwanej dalej dotacją.  

2. Dotacja wyliczona została do: 

a) planowanej ilości kursów handlowych na linii komunikacyjnej nr 11 to jest dla 9334 

kursów, 

b) planowanej w 50% ilości kursów handlowych na linii komunikacyjnej nr 2 to jest dla 2124 

kursów, 

c) planowanej w 50% ilości kursów handlowych na linii komunikacyjnej nr 3 to jest dla 3621 

kursów, 

d) planowanej ilości kursów handlowych na linii komunikacyjnej nr 15 to jest dla 268 kursów, 

e) planowanej ilości kursów technicznych na linii komunikacyjnej nr 15 to jest dla 268 

kursów. 

3. Dotacja w przeliczeniu na jeden kurs wynosi: 

1) dla kursu handlowego: 

a) dla linii komunikacyjnej nr 11 –  8,50 zł (słownie: osiem złotych 50/100), 

b) dla linii komunikacyjnej nr 2 –  3,20 zł (słownie: trzy złote 20/100), 

c) dla linii komunikacyjnej nr 3 –    3,20 zł (słownie: trzy złote 20/100), 

d) dla linii komunikacyjnej nr 15 – 23,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy złote 00/100), 

2) dla kursu technicznego: dla linii komunikacyjnej nr 15 – 59,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć 

złotych 00/100). 

4. Planowana ilość kursów stanowi górny limit, za który Gmina Święciechowa jest zobowiązana 

pokryć koszty powierzonego zadania. 

5. Dotację Gmina Święciechowa  będzie przekazywać na konto Miasta Leszna: 

nr 94 1020 3088 0000 8802 0005 6432  co miesiąc do 10 każdego miesiąca w kwocie: 

a) 8.143,00 zł (słownie: osiem tysięcy sto czterdzieści trzy złote 00/100) za okres od dnia 

1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku oraz za okres od dnia 1 lipca 2018 roku 

do dnia 31 sierpnia 2018 roku, 

b) 11.280,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100) za okres 

od dnia 1 kwietnia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku oraz za okres od dnia 

1 września 2018 roku do dnia 30 listopada 2018 roku, 

c) 11.304,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy trzysta cztery złote 00/100) za miesiąc grudzień 

2018 roku. 

6. Termin wykorzystania dotacji ustala się do dnia 31 grudnia 2018 roku. 

7. Rozliczenie przekazanej dotacji nastąpi do dnia 31 stycznia następnego roku po przedstawieniu 

przez Miasto Leszno sprawozdania z rzeczywistego wykonania w tym okresie ilości kursów według 

załącznika nr 1 do Porozumienia. 

8. Dotacja niewykorzystana do końca roku podlega zwrotowi na konto Gminy Święciechowa: nr 

72 9043 1083 3834 0036 9875 0001 do 31 stycznia roku następnego z zastosowaniem odpowiednio 

art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., 

poz.1870). 

9. Strony porozumienia do dnia  31 października 2018 roku ustalą zasady współpracy na następny 

rok budżetowy.”; 
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3) Załącznik nr 1 do Porozumienia otrzymuje brzmienie jak załącznik do Aneksu do Porozumienia z dnia    

4.04.2018 roku. 

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

§ 3. Aneks do Porozumienia został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 

Stron. 

  

 Prezydent Miasta Leszna 

(-) Łukasz Borowiak 

 

Wójt Gminy Święciechowa 

(-) Marek Lorych 
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