UCHWAŁ A NR XXVIII/404/21
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 14 czerwca 2021 r.
w sprawie powierzenia Spółce InnoBaltica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku wykonywania części zadań własnych Gminy Miejskiej Chojnice
z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 i 1378) oraz art. 2, art. 4
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2021r.
poz. 679), art. 15 ust. 1 pkt 3 lit. d i lit. e oraz art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 grudnia
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1944; z 2019r.
poz. 2020 oraz z 2020r. poz. 1378 i 2400), przy uwzględnieniu Decyzji Komisji z dnia 20
grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych,
przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych
w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7/3 z dnia 11 stycznia 2012 r.), uchwala
się, co następuje:
§ 1.1. Powierza się „InnoBaltica” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy pod nr 0000311943
wykonywanie zadań własnych Gminy Miejskiej Chojnice z zakresu publicznego transportu
zbiorowego, w części obejmującej realizację obowiązków organizatora publicznego transportu zbiorowego w zakresie:
1) zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, polegających na funkcjonowaniu zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego
oraz systemu informacji dla pasażera;
2) administrowania systemem informacji dla pasażera.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mają charakter usług publicznych, świadczonych
w ogólnym interesie gospodarczym i będą realizowane w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Chojnice w ramach statutowej działalności Spółki.
3. Szczegółowy zakres obowiązków Spółki InnoBaltica w związku z realizacją zadań publicznych powierzonych na mocy niniejszej uchwały zostanie określony w porozumieniu wykonawczym pomiędzy Spółką a Gminą Miejską Chojnice.
4. Powierzenie zadań, o których mowa w ust. 1, następuje na okres od dnia wejścia w życie uchwały określonego w § 5 do dnia 30 września 2028 roku.
§ 2.1. Z tytułu świadczenia zadań powierzonych niniejszą uchwałą „InnoBaltica” Spółce
z o.o. przysługuje od Gminy Miejskiej Chojnice rekompensata, która nie przekroczy w całym
okresie powierzenia kwoty 3 631 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści jeden
tysięcy złotych) i będzie odpowiadać udziałowi Gminy Miejskiej Chojnice w kosztach działalności powierzonej przez Gminę Miejską Chojnice i inne jednostki samorządu terytorialnego, będące wspólnikami Spółki „InnoBaltica”.
2. Wysokość rekompensaty otrzymywanej przez Spółkę „InnoBaltica” nie może przekroczyć wartości otrzymanej w wyniku pomniejszenia kosztów świadczenia zadań powierzonych
niniejszą uchwałą, będących podstawą uzyskania rekompensaty o przychód generowany
w ramach realizacji zadań powierzonych niniejszą uchwałą oraz o część dochodu z działalności dodatkowej, związaną z realizacją zadań powierzonych niniejszą uchwałą. Rekompensata
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nie może przekroczyć kwoty wyznaczonej na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia
20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych
w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L2012/7).
3. Na rekompensatę otrzymywaną przez Spółkę „InnoBaltica” składają się wszelkie publiczne środki pieniężne i niepieniężne pozyskane przez nią w okresie powierzenia, stanowiące pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym środki publiczne w szczególności w formie podwyższenia kapitału, dopłat
wspólników, preferencyjnego oprocentowania pożyczek czy preferencyjnego oprocentowania
poręczeń w zakresie związanym z realizacją zadań powierzonych niniejszą uchwałą, a także
środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej.
§ 3.1. Spółka „InnoBaltica” będzie co roku obliczała wysokość otrzymanej rekompensaty, która będzie następnie weryfikowana przez audytora pod kątem zgodności wypłacanej
rekompensaty z przepisami prawa, w szczególności prawa pomocy publicznej, w tym przepisami decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa w § 2 ust. 2, a także wysokości wypłaconej
rekompensaty w odniesieniu do kosztów świadczenia przez Spółkę zadań powierzonych niniejszą uchwałą i przychodów uzyskanych z ich świadczenia, a także dochodów z działalności
dodatkowej przy jednoczesnym zapewnieniu rozsądnego zysku.
2. Przez rozsądny zysk należy rozumieć rozsądny zysk w rozumieniu decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa w § 2 ust. 2, który może być otrzymywany przez Spółkę „InnoBaltica” z tytułu wykonywania przez tę Spółkę zadań powierzonych niniejszą uchwałą. Podstawą
wyznaczenia rozsądnego zysku będzie kwota zainwestowanego kapitału, rozumiana jako wartość wyliczonej rekompensaty bez rozsądnego zysku, określonej w § 2 ust. 3. Maksymalną
stopą zwrotu ustala się jako wysokość stopy swap właściwej dla Polski na dzień podjęcia
uchwały dla powierzeń 10-letnich, powiększoną o 100 punktów bazowych.
3. Jeżeli audyt rekompensaty wykaże, że rekompensata wypłacona Spółce „InnoBaltica”
w poprzednim roku kalendarzowym nie pozwoliła na pokrycie kosztów wykonania zadań
powierzonych niniejszą uchwałą lub nie zapewniła Spółce rozsądnego zysku, Gmina Miejska
Chojnice może dopłacić brakującą kwotę proporcjonalnie do jej udziału w rekompensacie,
o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały. Łączna wysokość rekompensaty w części
przekazanej przez Gminę Miejską Chojnice, wraz z dopłatami, o których mowa powyżej, nie
przekroczy wysokości określonej w § 2 ust. 1. niniejszej uchwały.
4. Jeżeli audyt rekompensaty wykaże, że rekompensata wypłacona Spółce „InnoBaltica”
w poprzednim roku kalendarzowym przekroczyła kwotę wyznaczona na podstawie decyzji
Komisji Europejskiej, o której mowa w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały i zasad wskazanych
w § 2 ust. 2 uchwały, kwota nadpłaty zostanie rozliczona na zasadach określonych w ust. 5-7.
5. Jeżeli audyt rekompensaty wykaże, że nadpłata rekompensaty wypłaconej Spółce „InnoBaltica” w poprzednim roku kalendarzowym przekroczyła 10% średniorocznej wartości
rekompensaty w okresie powierzenia, wyznaczonej na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały i zasad tam wskazanych, odpowiednia
część nadpłaty, proporcjonalna do udziału Gminy Miejskiej Chojnice w rekompensacie,
o którym mowa w § 2 ust. 1 uchwały, zostanie zwrócona Gminie Miejskiej Chojnice. Strony
Porozumienia wykonawczego mogą odstąpić od wskazanego zwrotu, jeśli audyt nie dotyczył
ostatniego roku obowiązywania Porozumienia, a z prognozy dotyczącej całego Okresu Powierzenia wynika, że łączna Rekompensata za cały ten nie będzie nadmierna.
6. Jeżeli audyt rekompensaty wykaże, że nadpłata rekompensaty wypłaconej Spółce „InnoBaltica” w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczyła 10% średniorocznej wartości
rekompensaty w okresie powierzenia, wyznaczonej na podstawie decyzji Komisji Europej-
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skiej, o której mowa w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały i zasad tam wskazanych, rozliczenie nadpłaconej rekompensaty nastąpi poprzez obniżenie rekompensaty należnej Spółce za kolejne
okresy rozliczeniowe, następujące po dacie wykonania audytu rekompensaty.
7. Zwrot nadpłaconej rekompensaty, określonej w ust. 5 i 6 oraz rekompensaty za cały
okres powierzenia nastąpi w terminie ustalonym pomiędzy Gminą Miejską Chojnice, a Spółką „InnoBaltica”.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga
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