Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gozdowo, a Gminą Stara Biała i Gminą
Bielsk w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1995 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn.zm.),
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami na trasie Rempin – Gozdowo - Proboszczewice
pomiędzy Gminą Gozdowo, Gminą Stara Biała i Gminą Bielsk.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Stara Biała do zawarcia z Wójtem Gminy Gozdowo i Wójtem Gminy
Bielsk porozumienia w sprawie prowadzenia transportu, o którym mowa w ust 1.
§ 2. Projekt porozumienia międzygminnego zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Biała.
§ 4. Uchwała chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Id: 175CEC0D-A5C2-478C-B908-971DBD7F39A7. Projekt

Strona 1

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Stara Biała
z dnia....................2021 r.
POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

W dniu 01.01.2022 r. w Gozdowie, pomiędzy:
Gminą Gozdowo ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo NIP: 776-161-50-61 reprezentowaną przez
Dariusza Kalkowskiego – Wójta Gminy Gozdowo
a
Gminą Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała NIP: 774-29-45-231 reprezentowaną przez
Sławomira Wawrzyńskiego – Wójta Gminy Stara Biała
a
Gminą Bielsk Plac Wolności 3A, 09-230 Bielsk NIP: 774-322-39-07 reprezentowaną przez Józefa
Jerzego Rozkosza – Wójta Gminy Bielsk
zostało zawarte porozumienie następującej treści:
§ 1. Powierza się Gminie Gozdowo pełnienie zadania organizatora w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami na trasie nr 1 – Rempin – Gozdowo –
Proboszczewice.
§ 2. Jako organizator lokalnego transportu zbiorowego Gmina Gozdowo pokrywa całkowity koszt obsługi
linii autobusowej opisanej w § 1.
§ 3. 1. Gmina Stara Biała nieodpłatnie udostępnia połączenia drogowe pomiędzy granicą administracyjną
Gminy Gozdowo, a punktem docelowym, tj. Pętlą autobusową w Proboszczewicach.
2. Gmina Bielsk nieodpłatnie udostępnia połączenie drogowe przez teren Gminy Bielsk.
§ 4. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem 6 – miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§ 5. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6. Porozumienie sporządzone zostało w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
Gmina Gozdowo

Gmina Stara Biała

Gmina Bielsk

…………………………….

………………………………

………………………..
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Uzasadnienie
Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz
wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.
Na podstawie art. 74 ustawy o samorządzie gminnym, gminy mogą zawierać porozumienia
międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych zadań publicznych, do których zaliczany
jest m.in. lokalny transport zbiorowy. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem, jako
Organizator przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin związane z planowaniem, organizowaniem
i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym.
Uwzględniając powyższą normę kompetencyjną, Wójt Gminy Stara Biała przedstawia Radzie Gminy
w Starej Białej projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
w zakresie prowadzenia gminnego transportu zbiorowego.
Wprowadzenie w życie porozumienia pozwoli na realizację przez Gminę Gozdowo usług przewozowych
na terenie Gminy Stara Biała na trasie Rempin – Gozdowo - Proboszczewice.
Mając na uwadze powyższe oraz z uwagi na fakt, że Gmina Gozdowo rozpoczęła świadczenie zadania
użyteczności publicznej na terenie trzech gmin, polegającego na świadczeniu lokalnego transportu
zbiorowego, niezbędne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
Całkowity koszt obsługi linii autobusowej na trasie Rempin – Gozdowo – Proboszczewice pokrywa
Gmina Gozdowo.
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