
POROZUMIENIE nr  1/2021, 

 

w sprawie powierzenia przez Gminę Baćkowice zadania z zakresu organizacji publicznego 

transportu zbiorowego osób na rzez Gminy Iwaniska sporządzone w dniu 21.12.2021 r. 

pomiędzy: 

Gminą Iwaniska, z siedzibą 27-570 Iwaniska, Rynek 3, reprezentowaną przez 

Marek Staniek – Wójt Gminy 

zwaną dalej Organizatorem 

a  

Gminą Baćkowice, z siedzibą 27-552 Baćkowice 84, reprezentowaną przez 

Mariana Partykę - Wójta Gminy Baćkowice  

zwaną dalej Powierzającym 

razem zwanymi Stronami 

 

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym  

 (tj.  Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy z dnia 16 grudnia  

o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. po 1371 ze zm.) zwaną 
dalej ustawą o transporcie drogowym oraz w związku z Uchwałą Nr LV/240/2021 Rady 

Gminy w Iwaniskach z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Iwaniska zadania w zakresie organizacji 

gminnych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej obejmującej swoim zasięgiem 

obszar Gminy Iwaniska i  Gminy Baćkowice i Uchwałą Nr XLII/211/21 Rady Gminy w 

Baćkowicach z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Iwaniska zadania w zakresie organizacji 

gminnych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej obejmującej swoim zasięgiem 

obszar Gminy Iwaniska i Gminy Baćkowice, Strony działając w imieniu społeczności lokalnej 

i w trosce o trwałe zaspokojenie potrzeb w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

postanawiają zawrzeć niniejsze porozumienie. 

 

§ 1 

 

1. Gmina Baćkowice powierza, a Gmina Iwaniska przyjmuje zadanie organizacji publicznego 

transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej relacji: Stara Łagowica – Baćkowice przez 

Iwaniska 

§ 2 

 

1. Publiczny transport zbiorowy na linii komunikacyjnej, o której mowa w § 1 porozumienia 

prowadzony będzie od dnia 1.01.2022r.  

2. Warunkiem utrzymania linii jest otrzymanie przez Organizatora dopłaty do ceny usługi ze 

środków państwowego funduszu celowego – Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej. 

3. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność związane z realizacją zadania, o którym mowa w § 1 

przejmuje Organizator. 

4. Koszt funkcjonowania linii w całości pokrywa Organizator. 

 

§ 3 

 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsze porozumienie z zachowaniem  

3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 



2. Porozumienie niniejsze wygasa, przy zachowaniu miesięcznego okresu powiadomienia 

Powierzającego przez Organizatora, w przypadku braku środków na realizacje zadania. 

 

 

§ 4 

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia, w tym oświadczenia dotyczące jego rozwiązania, 

wypowiedzenia bądź odstąpienia, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 

§ 5 

 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron 

 

§ 6 

 

W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy o publicznym 

transporcie zbiorowym. 

 

§ 7 

 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 

Gmina Baćkowice     Gmina Iwaniska 

Powierzający      Organizator 


