
UCHWAŁA NR L/525/2018
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie 
przyjęcia przez Gminę Swarzędz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu 

zbiorowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami1)) w związku 
z art. 4 ust. 1 pkt. 4 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017r., poz. 2136, z późniejszymi zmianami2)) Rada Miejska 
w Swarzędzu uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zgodę na zawarcie z Gminą Pobiedziska porozumienia międzygminnego 
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. 
1. Środki przeznaczone na finansowanie zadania wymienionego § 1 pochodzić będą 

z budżetu Gminy Pobiedziska.
2. Zadanie, o którym mowa w § 1 może być również częściowo finansowane z budżetu 

Powiatu Poznańskiego na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany treści aktu w stosunku do tekstu jednolitego: Dz.U. z 2017 r., poz. 2232 i z 2018 r., poz. 130.
2) Zmiany treści aktu w stosunku do tekstu jednolitego: Dz.U. z 2017 r., poz. 2371 i z 2018 r., poz. 317.
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Załącznik do Uchwały Nr L/525/2018

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR … (Projekt)
z dnia … r.

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 4 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 
z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2136, 
z późn. zm.) zostaje zawarte Porozumienie międzygminne, zwane dalej Porozumieniem, 
pomiędzy:

Gminą Swarzędz, reprezentowaną przez:
………………………………………………….
a
Gminą Pobiedziska, reprezentowanym przez:
………………………………………………….

§ 1. 

Gmina Pobiedziska powierza, a Gmina Swarzędz przyjmuje do realizacji zadanie własne 
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegające na planowaniu, 
organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym na linii komunikacyjnej:

- nr 485 na trasie Swarzędz/Dworzec PKP – Sarbinowo – Jerzykowo – Pobiedziska/Węzeł 
Przesiadkowy, 

w części dotyczącej Gminy Pobiedziska.

§ 2. 

Gmina Swarzędz przejmuje prawa i obowiązki Gminy Pobiedziska, związane z realizacją 
zadania określonego w § 1.

§ 3. 
1. Ustalanie wysokości opłat, zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem 

zbiorowym oraz ustalanie w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych 
z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości 
opłaty manipulacyjnej w związku z realizacją zadania określonego w § 1, należy do Rady 
Miejskiej w Swarzędzu.

2. Ustanowienie, w związku z realizacją zadania określonego w § 1, regulaminu przewozów 
lub innych regulacji, należy do Gminy Swarzędz.
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§ 4. 

Przewóz osób autobusami na linii komunikacyjnej uruchamianej w ramach zadania 
określonego w § 1 będzie realizowany zgodnie z Regulaminem przewozów określającym 
warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy w komunikacji miejskiej (lokalnym 
transporcie zbiorowym) organizowanej przez Gminę Swarzędz.

§ 5. 
1. Rozkłady jazdy na linii komunikacyjnej uruchamianej w ramach zadania określonego

w § 1 ustala Gmina Swarzędz, z uwzględnieniem pisemnej opinii Gminy Pobiedziska.
2. Gmina Swarzędz zobowiązuje się do umieszczania rozkładów jazdy oraz informacji dla 

pasażerów na wszystkich przystankach, przez które przebiega linia komunikacyjna 
uruchamiana w ramach zadania określonego w § 1.

§ 6. 

Zadanie, o którym mowa w § 1 realizowane będzie na podstawie umowy o świadczenie 
usług, zawartej ze Swarzędzkim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o., dalej zwanym 
operatorem, który jest podmiotem wewnętrznym Gminy Swarzędz w rozumieniu art. 2 lit. j oraz 
art. 5 ust. 2 lit. a-c rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2007 r., dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego 
transportu pasażerskiego, oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) 
nr 1107/70 (Dz. U.UE.L. 07.315.1), i podlega kontroli tej Gminy.

§ 7. 
1. Na swoim terenie administracyjnym Gmina Pobiedziska zobowiązuje się do utrzymania 

czystości przystanków, konserwacji wiat, odśnieżania oraz utrzymania nawierzchni w obrębie 
przystanków i pętli krańcowych.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych i dworców, udostępnionych operatorom
oraz warunki i zasady ich użytkowania, a także opłaty za korzystanie z tych obiektów każda 
Strona porozumienia określi dla swojego obszaru administracyjnego.

§ 8. 
1. Gmina Pobiedziska zobowiązuje się do udziału w kosztach zadania określonego w § 1.
2. Roczna wysokość udziału w kosztach, o których mowa w ust. 1, będzie zależna od 

kosztów funkcjonowania linii komunikacyjnych na terenie Gminy Pobiedziska, dofinansowania 
do funkcjonowania linii ze strony Powiatu Poznańskiego oraz wpływów ze sprzedaży biletów.

3. Najpóźniej do dnia 31 października każdego roku Gmina Swarzędz przedstawi kalkulację 
kosztów na rok następny.

4. W przypadku zmian w rozkładach jazdy określonych w § 5 ust.1 dokonywanych w ciągu 
roku, skutkujących zmianą dotychczas ustalonych kosztów, Gmina Swarzędz przedstawi nową 
kalkulację kosztów, która obowiązywać będzie od momentu wprowadzenia ww. zmian.

5. Na każdy rok rozliczeniowy zawarta będzie umowa o udzielenie dotacji celowej, która 
regulować będzie warunki realizacji powierzonego zadania oraz przekazywanie i rozliczania 
dotacji.

§ 9. 
1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony, począwszy od dnia …………….. 2018 r.
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2. Każda ze Stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem 6-miesięcznego 
okresu wypowiedzenia.

§ 10. 

Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 11. 

Porozumienie sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla 
każdej ze Stron porozumienia.

§ 12. 

Zawarte porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.

   Gmina Pobiedziska                            Gmina Swarzędz 
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gminy
mogą realizować zadania własne na podstawie porozumień międzygminnych, których
zawarcie wymaga zgody rad gmin, które zamierzają takie porozumienie zawrzeć.

10 kwietnia 2018 roku Gmina Pobiedziska wystąpiła do Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz z propozycją uruchomienia linii komunikacji autobusowej na trasie Swarzędz –
Pobiedziska,
o którą postulują mieszkańcy tej Gminy, dla których Swarzędz jest miejscem pracy i nauki.

W wyniku podjętych rozmów uzgodniono szczegółową trasę przebiegu linii oraz
planowaną częstotliwość. Zadanie, które przekazałaby Gmina Pobiedziska będzie
realizowane przez podmiot wewnętrzny Gminy Swarzędz.

Szacunkowy łączny roczny koszt funkcjonowania planowanej linii wyniesie około
425 tys. złotych, a roczna praca przewozowa na terenie poszczególnych gmin
kształtowałaby się następująco (zakłada się 6 par kursów w dni robocze oraz 4 pary kursów
w soboty):

- 43,8 tys. km na terenie Gminy Pobiedziska (62%),

- 27,2 tys. km na terenie Gminy Swarzędz (38%).

Linia, o której mowa w przedstawionej uchwale, wpisana jest do planu transportowego
Powiatu Poznańskiego, który corocznie przeznacza w swoim budżecie środki na jej
funkcjonowanie. Środki te zostałyby przekazane Gminie Swarzędz jako pomoc finansowa
i pokryłyby część kosztów – pozostała część finansowana byłaby z budżetów Gmin
Swarzędz i Pobiedziska w proporcji wynikającej z rzeczywistej pracy przewozowej.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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