PoRozUMlENlE Do UMovVY
z DNIA 27 MAJA 2014

7243.14.2014

Zawańe w Czechowicach

-

R.

Dziedzicach, w dniu 31 sierpnia 2016 r. pomiędzy:

Gminą Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach Plac Jana Pawła ll
zwaną dalej,,Org anizatorem",

1

reprezentowaną pżez,.
Mariana Błachuta - Burmistrza Czechowic-Dziedzic
a

Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej

w

Czechowicach-Dziedzicach

43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Drzymały 1 6, NlP6521 7237 1 5.
zw aną d a lej,,O peratorem", reprezentowaną przez.

sp. z

o,o.

Jana Matla - Prezesa Zarządu
Rafała Kupczaka - Wiceprez esa Zarządu

§1
Strony zgodnie oświadczają,iż koszty związane

z

ubieganiem się przez Operatora
o uzyskanie dofinansowania z programów operacyjnych są uwzględnione przez Organizatora
w rekompensacie z tytułu kosztów wykonywania usług publicznych o charakterze transpońu
zbiorowego na liniach komunikacyjnych w oparciu o § 3 umowy nr 7243.14.2014 z dnia 27
mĄa2O14 r,, zmienionejAneksem nr 1 do umowy z dnia 1 stycznia 2015 r,, Aneksem nr 2 do
umowy z dnia 25 listopada 2015 r., Aneksem nr 3 do umowy z dnia 1 stycznia 2016 r.,
Aneksem nr 4 do umowy z dnia22lutego 2016 r., Aneksem nr 5 do umowy z dnia'16 maja
2Q16 r. oraz aneksem nr 6 do umowy z dnia 31 sierpnia 2016 r. jako koszty o których mowa
w §3 ust. 2 ppkt 2) ww, umowy.

§2

Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Organizatora
ijeden dla Operatora,

uffi

Organizator:

Operator:
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