
UCHWAŁA NR XIX/ 125 /2016
RADY GMINY JASŁO

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z  Miastem Jasło dotyczącego powierzenia zadania o charakterze 
użyteczności  publicznej

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt.12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 
2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (D. U. z 2015r., poz. 1440 ) Rada Gminy Jasło uchwala, co 
następuje:

§ 1. Postanawia się zawrzeć porozumienie z Miastem Jasło w sprawie powierzenia Miastu Jasło organizacji 
  publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Jasło.

§ 2. Szczególowe warunki wykonania zadania określonego w § 1 określa porozumienie stanowiące 
              załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasło.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczacy Rady Gminy 
Jasło

Józef Dziedzic
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/ 125 /2016

Rady Gminy Jasło

z dnia 27 stycznia 2016 r.

Porozumienie dotyczące realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

W dniu ……………..… 2016 r. pomiędzy Gminą Jasło, reprezentowaną przez Wójta Gminy Jasło - Pana 
Stanisława Pankiewicza, a Miastem Jasło, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Jasła - Pana Ryszarda 
Pabiana zostało zawarte porozumienie o następującej treści:

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu Jasło wykonywania zadania publicznego w zakresie 
organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Jasło.

§ 2. Zadanie będące przedmiotem porozumienia Miasto Jasło będzie realizować na obszarze Gminy Jasło 
poprzez swój samorządowy zakład budżetowy działający pod nazwą: Zakład Miejskiej Komunikacji 
Samochodowej w Jaśle, ul. P. Skargi 84, zwany dalej ZMKS.

§ 3. Realizacja zadania, o którym mowa w § 1 niniejszego porozumienia polegać będzie na publicznym 
przewozie osób i ich bagażu wykonywanym jako przewozy regularne:

1) wykonywane wg rozkładu jazdy podanego do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na przystankach,

2) podczas których, wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywać się będzie na przystankach określonych 
w rozkładach jazdy.

§ 4. Pokrycie kosztów realizacji powierzonego zadania następować będzie z dochodów uzyskanych z tytułu 
sprzedaży biletów na trasach przewozu realizowanych na terenie Gminy Jasło przez ZMKS oraz dopłaty przez 
Gminę Jasło do kosztów realizacji powierzonego zadania w wysokości 175.000 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy 
złotych).

§ 5. Dopłata do kosztów realizacji powierzonego zadania, o której mowa w § 4 niniejszego porozumienia 
płatna będzie w czterech transzach:

1) I transza w wysokości 43.750 zł płatna do 31.05.2016 r.

2) II transza w wysokości 43.750 zł płatna do 31.08.2016 r.

3) III transza w wysokości 43.750 zł płatna do 30.09.2016 r.

4) IV transza w wysokości 43.750 zł płatna do 30.11.2016 r.

§ 6. Przejęcie zadania publicznego, o którym mowa w § 1 niniejszego porozumienia przez Miasto Jasło 
następuje od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 7. Każda zmiana polegająca na likwidacji kursu, zmiany jego godzin, wymaga uzgodnienia z Gminą Jasło.

§ 8. W terminie do dnia 30 stycznia 2017 r. Miasto Jasło przedstawi Gminie Jasło pisemną informację 
o sposobie wykorzystania otrzymanej dopłaty.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
kodeksu cywilnego i ustawy o finansach publicznych.

§ 10. Z dniem podpisania niniejszego porozumienia traci moc porozumienie zawarte w dniu 23 marca 2015 r. 
pomiędzy Gminą Jasło, a Miastem Jasło, w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego.

§ 11. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla Gminy Jasło i Miasta 
Jasło.

§ 12. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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