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POROZUMIENIE MIÊDZYGMINNE
z dnia 8 stycznia 2009 r.
pomiêdzy: Gmin¹ Swarzêdz, reprezentowanym przez: Annê Tomick¹ Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz
a Gmin¹ Kleszczewo, reprezentowan¹ przez: Bogdana Kemnitza Wójta Gminy Kleszczewo
§1. Gmina Kleszczewo powierza, a Gmina Swarzêdz przyjmuje do realizacji zadanie w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego, polegaj¹ce na przewozie osób autobusami linii
Nr S4 (Swarzêdz - Tulce) komunikacji miejskiej w Swarzêdzu
na odcinku trasy pomiêdzy granic¹ administracyjn¹ gminy
Swarzêdz a pêtl¹ autobusow¹ po³o¿on¹ w Tulcach przy ul.
Pocztowej.

w szczególnoci kalkulacjê kosztów jednego wozokilometra,
dzienn¹ liczbê kursów, dzienn¹ liczbê wozokilometrów.

§2. Gmina Swarzêdz przejmuje prawa i obowi¹zki Gminy
Kleszczewo, zwi¹zane z zadaniem okrelonym w §1.

6. Dotacja w wysokoci okrelonej w ust. 2, bêdzie przekazywana przez Gminê Kleszczewo na konto bankowe Nr 14
1090 1450 0000 0000 4500 0049 Gminy Swarzêdz w czterech
ratach, w terminie do koñca ka¿dego kwarta³u danego roku.

§3. Ustalanie cen urzêdowych za us³ugi przewozowe oraz
ulg i zwolnieñ z op³at za przejazdy, okrelanie przepisów
porz¹dkowych oraz sposobu ustalania wysokoci op³at dodatkowych z tytu³u przewozu osób, zwierz¹t i rzeczy, dla zadania
okrelonego w §1, nale¿y do Rady Miejskiej w Swarzêdzu.
§4. Gmina Swarzêdz wykonywaæ bêdzie powierzone zadanie poprzez Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe Wira¿ Bus
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w Garbach: 62-020 Swarzêdz, ul. Transportowa 1 lub innego przewonika wybranego do obs³ugi komunikacji miejskiej w
Swarzêdzu.
§5. 1. Gmina Kleszczewo zobowi¹zuje siê do udzia³u w
kosztach zadania okrelonego w §1.

4. Dotyczy to tak¿e wszelkich zmian wysokoci udzia³u w
kosztach wprowadzanych w ci¹gu danego roku.
5. Przedstawiona kalkulacja wymaga akceptacji przez
Gminê Kleszczewo.

§6. 1. Porozumienie zawiera siê na czas nieokrelony.
2. Strona mo¿e wypowiedzieæ porozumienie z zachowaniem 6-miesiêcznego okresu wypowiedzenia.
§7. Zmiany porozumienia wymagaj¹ formy pisemnej, pod
rygorem niewa¿noci.
§8. Porozumienie sporz¹dzone zosta³o w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
§9. Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Roczna wysokoæ udzia³u w kosztach, o których mowa
w ust. 1, bêdzie ka¿dorazowo w formie pisemnej uzgadniana
przez strony porozumienia i przekazywana w formie dotacji
celowej.
3. Gmina Swarzêdz przedstawi Gminie Kleszczewo propozycjê wysokoci rocznego udzia³u w kosztach, zawieraj¹c¹
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