UCHWAŁA NR XLIV/1303/18
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 11 września 2018 r.
zmieniajaca uchwałę w sprawie przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru
Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół
podstawowych zamieszkujących na terenie gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz.1349, poz. 1432) oraz pkt 3 i 4
załącznika nr 5 do uchwały nr XXXVII/1083/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2018 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenie osób uprawnionych do korzystania
z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych nr VI/78/15 z dnia 24 marca 2015 r.
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 1593 z póź. zm.), Rada Miasta Szczecin
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XLI/1185/18 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia Gmin ze
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów
uczniom szkół podstawowych zamieszkujących na terenie gmin ze Szczecińskiego Obszaru
Metropolitalnego, dokonuje się następujących zmian:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„w sprawie przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół
podstawowych, uczniom klas gimnazjalnych, uczniom szkół ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie Gmin ze Szczecińskiego Obszaru
Metropolitalnego”;
2) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Wyraża się zgodę na przystąpienie Gmin ze Szczecińskiego Obszaru
Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom
szkół
podstawowych,
uczniom
klas
gimnazjalnych,
uczniom
szkół
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie Gmin ze
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i zawieranie z tymi Gminami porozumień
międzygminnych, według wzoru określonego w załączniku do niniejszej uchwały.”;
3) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały zmieniającej.
4) wykreśla się §3.
5) § 4. ulega renumeracji i otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.".
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin
Stefania Biernat
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Załącznik do uchwały Nr XLIV/1303/18
Rady Miasta Szczecin
z dnia 11 września 2018 r.

POROZUMIENIE
zawarte w dniu ……………………………… w Szczecinie pomiędzy:
Gminą ………………………………. z siedzibą przy
ul……………………………………………………………………………………………………….
reprezentowaną
przez……………………………………………………………………………………………………
a
Gminą Miasto Szczecin z siedzibą przy pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin reprezentowaną
przez ……………………………………………. –
Na podstawie:
1. pkt 3 i 4 załącznika nr 5 do uchwały nr XXXVII/1083/18 Rady Miasta Szczecin z dnia
30 stycznia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu
zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenie osób uprawnionych
do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych nr VI/78/15 z dnia
24 marca 2015r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015r. poz. 1593 z póź.zm.),
2. uchwały nr ………………. z dnia ……………………………….. Rady Miasta Szczecin w sprawie
przystąpienia Gmin położonych w obrębie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w których
organizatorem transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Szczecin, do projektu nadania uprawnień
do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych, uczniom klas gimnazjalnych, uczniom
szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
§ 1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest określenie zasad przystąpienia przez Gminę
…………………………………………… do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów
uczniom szkół podstawowych, uczniom klas gimnazjalnych, uczniom szkół ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie Gmin położonych na obszarze Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego, w których organizatorem transportu zbiorowego jest Gmina Miasto
Szczecin, zwanego dalej „Projektem” prowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin, który został
opisany w uchwale VI/78/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015r. w sprawie opłat za usługi
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin,
określenie osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad
taryfowych, a także ewentualnych zmian do tej uchwały.
§ 2. 1. Gmina ………………………………….. zobowiązuje się do pokrycia jednostce budżetowej
Gminy Miasto Szczecin – Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego kosztów udzielonych uprawnień
do bezpłatnych przejazdów.
2. Szczegółowe zasady i terminy rozliczeń uprawnień do bezpłatnych przejazdów udzielanych przez
ZDiTM
określone
zostaną
w
ramach
odrębnej
umowy
zawartej
pomiędzy
Gminą ………………………….. a ZDiTM.
3. Przystępując do Projektu Gmina ………………………………… zobowiązuje się w terminie
1 miesiąca od dnia podpisania niniejszego porozumienia zawrzeć indywidualną umowę, o której
mowa w ust. 2.

Id: 3E9A8F98-FE06-4BD6-B39A-302713E6C106. Podpisany

Strona 1

§ 3. 1. Porozumienie wygasa w przypadku uchylenia zapisu w pkt 25 ust. 1 załącznika nr 2
do uchwały nr VI/78/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015r. w sprawie opłat za usługi
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin,
określenie osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad
taryfowych, dotyczącego darmowych przejazdów uczniów szkół podstawowych, uczniów klas
gimnazjalnych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsze porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego
okresu wypowiedzenia.
3. W przypadku nie zawarcia przez Gminę w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy z ZDiTM,
niniejsze porozumienie wygaśnie z dniem 30 września b.r.
4. W przypadku wygaśnięcia niniejszego porozumienia:
a) Gmina…………………………….. zobowiązuje się pokryć koszty wszystkich nadanych
uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych danej Gminy za okres
od nadania uprawnienia do 30 września roku kalendarzowego w którym niniejsze
porozumienie wygasa lub zostanie wypowiedziane;
b) Gmina Miasto Szczecin dokona blokady kart SKA/SKR wydanych Beneficjentom Projektu
z dniem 1 października roku kalendarzowego w którym niniejsze porozumienie wygaśnie.
§ 4. Strony określą zasady przetwarzania danych osobowych Beneficjentów Projektu w odrębnej
umowie.
§ 5. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych.
§ 7. Ewentualne spory wynikłe z niniejszego porozumienia rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy
dla siedziby Gminy Miasto Szczecin Sąd Powszechny w Szczecinie.
§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa
dla każdej ze stron.
§ 9. Porozumienie
podlega
Zachodniopomorskiego.

publikacji

Gmina Miasto Szczecin
…………………………………….
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