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UMOWA NR…………

o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej

zawarta dnia ……………… 2018 roku

pomiędzy; 

Gminą  Opalenica z  siedzibą  Urzędu  Miejskiego  w  Opalenicy  przy  ul.  3  Maja  1,  

64-330 Opalenica, NIP ………………, REGON …………………, zwaną dalej Przekazującym,

reprezentowaną przez:

1. …………………… - ………….…………. 

z kontrasygnatą Skarbnika ………………………

a

Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielko-

polskiego w Poznaniu  przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP 778-13-46-888, REGON

631257816, zwanym dalej Przyjmującym, reprezentowanym przez: 

1. …………………..  – …………………………….
2. …………………..  – …………………………….

- zwanymi dalej też Stronami

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5) i art. 220 ust. 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), uchwały Nr……………. Rady Miejskiej w Opalenicy

z  dnia……………  w sprawie  udzielenia  Województwu  Wielkopolskiemu  pomocy  finansowej  

na  realizację  zadania  pn.  „Wzmocnienie  wojewódzkich  kolejowych  przewozów pasażerskich  

na  obszarze  oddziaływania  Aglomeracji  Poznańskiej  poprzez  zwiększenie  ilości  połączeń

kolejowych  –  dofinansowanie  Poznańskiej  Kolei  Metropolitalnej  (PKM)” oraz  uchwały  

Nr  ………….  Sejmiku  Województwa  Wielkopolskiego  z  dnia  ………………….  roku

zmieniającej  uchwałę  Nr  XXXIX/938/17  Sejmiku  Województwa  Wielkopolskiego  z  dnia  

18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego

na 2018 r. i lata następne, zawiera się umowę następującej treści:

§ 1

1. Na  potrzeby  niniejszej  umowy  przez  pojęcie  Poznańska  Kolej  Metropolitalna  (PKM)

rozumie  się  wojewódzkie  przewozy pasażerskie  w transporcie  kolejowym,  realizowane  

w ramach publicznego transportu zbiorowego na linii  komunikacyjnej Poznań Główny –

Zbąszynek, na odcinku:
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 Poznań Główny -  Poznań Górczyn – Poznań Junikowo – Palędzie – Dopiewo –

Otusz – Buk – Wojnowice Wlkp. – Opalenica – Porażyn – Sątopy – Nowy Tomyśl;

 Nowy Tomyśl – Sątopy – Porażyn – Opalenica – Wojnowice Wlkp. – Buk – Otusz –

Dopiewo – Palędzie – Poznań Junikowo - Poznań Górczyn - Poznań Główny;

2. Przekazujący udziela Przyjmującemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2018

roku w kwocie ……………………..zł (słownie:……………………………………………),

przeznaczonej  na  zadanie  pn.:  „Wzmocnienie  wojewódzkich  kolejowych  przewozów

pasażerskich  na  obszarze  oddziaływania  Aglomeracji  Poznańskiej  poprzez  zwiększenie

ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.

3. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 w związku z ust. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.  

o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 ze zm.) Organizatorem

publicznego  transportu  zbiorowego w zakresie  połączeń,  o  których  mowa w ust.  1  jest

Województwo Wielkopolskie.

4. Częstotliwość połączeń na linii  komunikacyjnej  określonej  ust.  1 przedstawia załącznik  

nr 1. 

5. Sposób obliczeń dotacji celowej udzielonej na  realizację zadania, o którym mowa w ust. 2

określa załącznik nr 2, stanowiący integralną część Umowy. 

§ 2

1. Przyjmujący będzie realizować zadanie poprzez podmiot wewnętrzny Spółkę Koleje Wiel-

kopolskie Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu (61–897) przy ul. Składowej 5 - Operatora pu-

blicznego  transportu  zbiorowego,  na  podstawie  umowy  Nr  DT/III/102/2016  

o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażer-

skich z dnia 29 kwietnia 2016 roku.

2.  Przyjmujący oświadcza, że przy wykonywaniu zadania, w tym w zakresie dotyczącym wy-

boru  operatora  publicznego  transportu  zbiorowego  stosuje  obowiązujące  przepisy,  

w szczególności przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku  o publicznym transporcie

zbiorowym (Dz.  U.  z  2017  r.,  poz.  2136  ze  zm.)  oraz  przepisy  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 uchy-

lającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.

3. Przyjmujący oświadcza, że wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego dokonał 

w oparciu o przepis art. 22 ust. 1 p. 2 ww. ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
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§ 3

1. Środki  finansowe  określone  w  §  1  Przekazujący  będzie  przekazywał  w  kwartalnych

transzach na konto budżetu Przyjmującego : 

Bank:  PKO BP SA I ODDZIAŁ POZNAŃ

Nr rachunku:  45102040270000120200495580

2. Wysokość transz, o których mowa w ust. 1, w okresie obowiązywania umowy oraz terminy

ich przekazywania określa załącznik nr 3, stanowiący integralną część Umowy. 

3. W przypadku wystąpienia  w trakcie  obowiązywania  Umowy zmian czynników mających

wpływ na określoną w § 1 ust. 2 wysokość dotacji celowej, w szczególności takich jak:

 wielkość pracy eksploatacyjnej, 

 koszty realizacji pracy eksploatacyjnej, 

 ilość i wysokość przychodu ze sprzedaży biletów, dopłat do ulg ustawowych oraz sprze-

daży uprawnień,

- Strony dopuszczają zmianę wysokości dotacji celowej.

4. Wprowadzenie  zmiany,  o  której  mowa  w  ust.  3  musi  być  poprzedzone  zawarciem

stosownego aneksu do niniejszej  umowy,  po uprzednim podjęciu  przez Radę Miejską w

Opalenicy  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr……………. Rady Miejskiej  w Opalenicy  z

dnia…………… w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej

na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich

na obszarze  oddziaływania  Aglomeracji  Poznańskiej  poprzez  zwiększenie ilości  połączeń

kolejowych  –  dofinansowanie   Poznańskiej  Kolei  Metropolitalnej  (PKM)”  oraz  podjęcie

przez  Sejmik  Województwa  Wielkopolskiego  i  Radę  Miejską  w  Opalenicy  uchwał

zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową na rok, w którym wystąpiły okoliczności, o

których mowa w ust. 3  oraz lata kolejne.  

5. Środki finansowe wymienione w § 1 ust. 2 wykorzystane zostaną do dnia 31 grudnia 2018 

       roku.

6.  W  przypadku  niewykorzystania  środków  finansowych  w  całości  na  cel  określony  

w Umowie,  Przyjmujący zobowiązuje się zwrócić niewykorzystaną część dotacji  celowej

Przekazującemu  na  rachunek  bankowy  Przekazującego  Nr  …………………  najpóźniej  

do dnia 31 stycznia 2019 roku.

7. Przyjmujący  nie  może  przeznaczyć  otrzymanych  środków  na  inny  cel  niż  określony  

w umowie.
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8. Pozostałe zasady zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych

nienależnie lub w nadmiernej wysokości, określają przepisy art. 252 ust. 2-6 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

§ 4

1.  Przekazujący zapisał dofinansowanie zadania, o którym mowa w  § 1 ust. 2, poprzez pomoc

finansową dla  Przyjmującego  w formie  dotacji  celowej  w  latach  2018  –  2020  w  Uchwale

nr……. Rady Miejskiej  w Opalenicy z dnia ………..….  r. w sprawie Wieloletniej  Prognozy

Finansowej.

2. Przekazujący będzie mógł udzielać Przyjmującemu pomocy finansowej określonej w ust. 1

pod warunkiem podjęcia stosownych uchwał przez organ stanowiący Przekazującego.

§ 5

1. Przyjmujący przedłoży Przekazującemu rozliczenie  dotacji celowej udzielonej na realizację

zadania określonego w § 1 ust. 1 i 2 poprzez przedłożenie sprawozdania w termie do  31

stycznia 2019  roku.

2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

§ 6

Prawa i obowiązki stron nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.

§ 7

Umowę zawiera się w zakresie wskazanym w  § 4 do dnia 31 grudnia 2020. 

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu w przypadku rozwiązania umowy, o której mowa w § 2  

ust. 1.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -

Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).
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§ 11

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

  Przyjmujący                               Przekazujący

1. ...............................................                              1. ........................................................

  2. ……………………..……….……….
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