
UCHWALA NR...............
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia .......................

w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia mi^dzygminnego pomi^dzy 
Miastem Piotrkow Trybunalski i Gmin^ Grabica w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z2019 r. poz. 1309, poz. 1571, 
poz. 1696, poz. 1815) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co nast^puje:

§ 1. Wyraza si<^ zgod^ na zawarcie porozumienia miedzygminnego z Gmin^ Grabica w sprawie 
powierzenia Miastu Piotrkow Trybunalski wykonywania zadania publicznego 
polegajacego na realizacji lokalnego transportu zbiorowego na linii Piotrkow Trybunalski 
- Szydldw; Szydlow - Piotrkow Trybunalski.

§ 2. Projekt porozumienia miedzygminnego, o ktorym mowa w § 1, stanowi zal^cznik do 
niniejszej uchwaly.

§ 3. Porozumienie podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego.

§ 4. Wykonanie uchwaly powierza sie Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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PROJEKT
Zal^cznik do Uchwafy Nr.....................
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia....................................................

POROZUMIENIE MI^DZYGMINNE z dnia.....................................

w sprawie mi^dzygminnego porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

zawarte pomi^dzy:

Miastem Piotrkow Trybunalski, reprezentowanym przez:
Krzysztofa Chojniaka - Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zwanym dale] 
„Miastem Piotrkow Trybunalski”
a
Gmin^ Grabica, reprezentowanq przez:
Krzysztofa Kulinskiego - Wojta Gminy Grabica, zwan^ dalej „Gmin^,,,

na podstawie wlasciwych uchwal:

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia ............
porozumienia mi^dzygminnego pomi^dzy Miastem Piotrkow Trybunalski i Gmin^ Grabica 
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,

Rady Gminy w Grabicy z dnia 
mi^dzygminnego pomi^dzy Gmin^ Grabica i Miastem Piotrkow Trybunalski w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego,

w obecnosci: Prezesa Zarz^du Miejskiego Zakladu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Piotrkowie 
Trybunalskim Zbigniewa Stankowskiego, zwanego dalej „Przewoznikiem”.

§ 1. Gmina powierza a Miasto Piotrkow Trybunalski przyjmuje do realizacji zadanie wlasne 
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy, na trasie Piotrkow 
Trybunalski - Szydlow, Szydlow - Piotrkow Trybunalski.

§ 2. Miasto Piotrkow Trybunalski przyjmuje prawa i obowi^zki Gminy zwi^zane z zadaniem 
okreslonym w § 1.

§ 3. Ustalanie wysokosci oplat oraz ulg i zwolnien z oplat za przejazdy, sposob ustalania 
wysokosci oplat dodatkowych z tytulu przewozu osob i rzeczy dla zadania okreslonego 
w § 1 nalezy do Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 4. Miasto Piotrkow Trybunalski realizowac b^dzie powierzone zadanie przez spolk$ miejsk^: 
Miejski Zaklad Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Krakowskie 
Przedmiescie 73, 97 - 300 Piotrkow Trybunalski.

§ 5. Gmina zobowi^zuje si$ do nieodplatnego udost^pniania na rzecz Miasta dla celow 
realizacji niniejszego Porozumienia, przystankow i p$tli polozonych na terenie Gminy. 
Wyposazenie przystankow (np. wiata, lawki, kosze itp.) stanowi wlasnosc Gminy i b^dzie 
przez ni^ utrzymywane i naprawiane na wlasny koszt.

§ 6. 1. Finansowanie funkcjonowania komunikacji na obszarze administracyjnym Gminy 
Grabica w zakresie realizacji zadania, okreslonego w § 1 nast^pi z:

1) przychodow ze sprzedazy biletow emitowanych przez Miasto Piotrkow Trybunalski,
2) rekompensaty ustalonej przez strony porozumienia w wysokosci 1778,00 zl. 

miesi^cznie z wyl^czeniem miesi^ca lipca i sierpnia.

- Nr w sprawie zawarcia

- Nr w sprawie zawarcia porozumieme



2. Dopiat$ o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, Gmina wnosi miesi^cznie na konto Urz^du Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego nr 
miesi^ca z gory,

3. W przypadku opoznienia w przekazaniu doptaty. Miastu Piotrkow Trybunalski sluzy prawo 
naliczenia odsetek zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami.

4. Miasto Piotrkow Trybunalski zobowi^zuje si^ do powiadomienia Gminy w terminie dw'och 
tygodni o ewentualnym dokonaniu zmiany numeru konta, na ktory b^dzie wnoszona dopiata.

5. Miasto Piotrkow Trybunalski zobowi^zane jest do rozliczenia przyznanej dotacji 
w terminie do 15 stycznia 2021r.i przediozenia Gminie Grabica w tym terminie 
Sprawozdania ze sposobu wykorzystania dotacji, ktore stanowi zai^cznik 
do Porozumienia.

§ 7. Porozumienie zostaje zawarte na okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020.

w terminie do dnia 20 -tego kazdego

§ 8. 1. Niniejsze Porozumienie moze bye rozwi^zane w kazdym czasie w trybie porozumienia 
stron.

2. Kazda ze stron ma prawo do rozwi^zania niniejszego Porozumienia za uprzednim 
trzymiesi^eznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesi^ca 
kalendarzo wego.

§ 9. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 10. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem maj^ zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.), ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publieznym transporcie 
zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm.).

§11. Porozumienie sporzadzono w czterech jednobrzmi^cych egzemplarzach po 2 dla kazdej 
ze stron porozumienia.

§ 12. Porozumienie podlega publikaeji w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego 
i wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2020.

Krzysztof Chojniak Krzysztof Kulinski

Prezes Zarz^du
Miejskiego Zakladu Komunikacyjnego Sp. z o.o. 
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Zat^cznik do Porozumienia Mi^dzygminnego 
w zakresie lokalnego transportu 
z dnia.................................................

Sprawozdanie z rozliczenia dotacji z realizacji przyj^tego zadania zakresu lokalnego
transportu zbiorowego

1. Informacja o realizacji zadania.

2. Sprawozdanie finansowe z realizacji przyj^tego zadania za okres styczen - grudzien 2020 r. 
(za wyj^tkiem lipca i sierpnia 2020r.
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UZASADNIENIE

Przyj^cie przedmiotowej uchwafy pozwoli na kontynuowanie obecnie 

realizowanych, przez MZK Piotrkow, przewozow autobusowych na trasie Piotrkow 

Trybunalski - Szydlow, w ramach komunikacji miejskiej. Umozliwia to transport 

mlodziezy piotrkowskiej do Zespolu Szkol Ponadpodstawowych w Szydlowie oraz 

dzieci i mlodziezy z Gminy Grabica do szkol w Piotrkowie Trybunalskim. 

Poprzednio obowi^zuj^ce porozumienie na wniosek Wojta Gminy Grabica 

zostalo rozwi^zane z dniem 31 grudnia br. Przyczyn^ takiego dzialania byla 

koniecznosc zabezpieczenia srodkow finansowych w budzecie Gminy Grabica na rok 

2020 na realizacj^ tego zadania. W roku 2019 Gmina Grabica przekazywala Miastu 

Piotrkow Trybunalski za realizacj^ omawianych przewozow kwot$ 100 zl 

miesi^cznie, natomiast w roku 2020 b^dzie to kwota 17780 zl miesi$cznie. 

Wykonywane b^d^ cztery kursy, dwa do Szydlowa i dwa powrotne do Piotrkowa 

Trybunalski ego. Zarz^d Drog i Utrzymania Miasta jako organizator komunikacji 

miejskiej wnioskuje o podj^cie przedmiotowej uchwaly.
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