
ANEKS NR 1

z dnia 18 grudnia 2019 r.

do porozumienia nr 48/KT/2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie powierzenia Międzygminnemu 
Związkowi Komunikacyjnemu z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju zadania własnego Województwa 

Śląskiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie 
wojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego

zawarte pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, reprezentowanym przez Zarząd 
Województwa w osobach: 

Wojciecha Kałużę Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Dariusza Starzyckiego Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Międzygminnym Związkiem Komunikacyjnym, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Przemysłowej 
1, reprezentowanym przez: 

Romana Foksowicza Przewodniczącego Zarządu

Grażynę Kuczerę Z-cę Przewodniczącego Zarządu

zwanym dalej "MZK Jastrzębie„

zwanych dalej łącznie "Stronami Porozumienia„

§ 1. Działając w oparciu o § 8 porozumienia nr 48/KT/2019 z 25.02.2019 r. Strony zgodnie postanawiają 
dokonać następujących zmian w przedmiotowym porozumieniu:

1. § 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem porozumienia jest organizowanie i zarządzanie publicznym transportem 
zbiorowym w wojewódzkich przewozach pasażerskich, na liniach autobusowych o nr: R10, 
B13, B15, 309, 310, 311B”.

2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Niniejsze porozumienie obejmuje linie komunikacyjne organizowane przez MZK Jastrzębie 
i oznaczone przez organizatora numerami: R10, B13, B15, 309, 310, 311B. Zestawienie linii 
wraz ze złożoną na okres obowiązywania porozumienia pracą eksploatacyjną i przyjętymi 
stawkami za realizację transportu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia”.

3. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 stycznia 2020 r.

Poz. 268



„1.  Dotacje celowe przekazane MZK Jastrzębie w ramach niniejszego porozumienia z budżetu 
Województwa Śląskiego w kwocie 268 488,68 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy 
czterysta osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) będą pochodziły w całości z budżetów 
Gmin: Ornontowice, Orzesze, Zebrzydowice - na podstawie zawartych umów z Gminą Ornontowice 
nr 370/KT/2019 z dnia 30.01.2019 roku, Gminą Orzesze nr 263/KT/2019 z dnia 30.01.2019 roku, Gminą 
Zebrzydowice nr 259/KT/2019 z dnia 31.01.2019 roku (wraz z aneksem nr 1 z dnia 04.12.2019 r.), 
w sprawie pomocy finansowej udzielonej Województwu Śląskiemu”.

4. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Województwo Śląskie zobowiązuje się przekazać MZK Jastrzębie dotację celową w kwocie 
243 379,89 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć 
złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) na pokrycie wartości organizowania usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego objętych niniejszym porozumieniem, w formie zaliczek 
miesięcznych niezwłocznie po wpływie środków na rachunek Województwa Śląskiego 
w wysokości stanowiącej sumę odpowiednich części dotacji celowej z poszczególnych gmin, 
tj.:

a. Gmina Ornontowice - 1/12 dotacji celowej dla tej gminy za okres od stycznia do grudnia 
2019 r.

b. Gmina Orzesze  - 1/12 dotacji celowej dla tej gminy za okres od stycznia do grudnia 
2019 r.

c. Gmina Zebrzydowice  - 1/12 dotacji celowej dla tej gminy za okres od stycznia do grudnia 
2019 r.”.

5. W § 4 dodaje się ust. 2 lit. a:

„Województwo Śląskie zobowiązuje się przekazać MZK Jastrzębie dotację celową na 
pokrycie zwiększenia organizowania usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
objętych niniejszym porozumieniem w kwocie: 25 108,79 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 
sto osiem złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) w terminie do dnia 31.12.2019 r.”.

6. W załączniku do niniejszego porozumienia wprowadza się w tabeli wiersz oznaczony nr linii: R10, B13, 
B15.

Tak zmieniony załącznik stanowi załącznik do niniejszego aneksu.

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks niniejszy obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.

§ 4. Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej 
ze Stron.
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