                                                                                                                        
Uchwała Nr XLIII/222/06
Rady Gminy Pacanów
z dnia 23 lutego 2006 roku

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego


                      Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3, art. 18.ust.2 pkt 12, art. 42 oraz art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz..U. z  2001 r. Nr 142, poz.1591; zm. 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr113, poz.984; Nr153, poz.1271; Nr 214, poz.1806; 2003 r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568; 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; 2005 r. Nr 172, poz.1441) Rada Gminy Pacanów uchwala co następuje:

                                                                    § 1.

Wyraża się wolę zawarcia przez Gminę Pacanów porozumienia międzygminnego z Gminą Solec Zdrój w sprawie wspólnego wykonywania zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej inwestycji obejmującej uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze obu Gmin.

                                                                     § 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do podpisania w imieniu Gminy Pacanów porozumienia międzygminnego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

                                                                      § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                                                      § 4

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

                                                                       § 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia


Przewodniczący Rady Gminy
mgr Zbigniew Juda









                                                                                 Załącznik  nr 1
                                                                                 do uchwały Nr XLIII/222/06
                                                                                 Rady Gminy Pacanów
                                                                                 z dnia 23 lutego 2006 r.


                                                               Porozumienie

                                   między Gminą Solec-Zdrój i Gminą Pacanów

w sprawie wspólnego opracowania dokumentacji technicznej w zakresie uregulowania gospodarki wodno-ściekowej.


	Celem strategicznym podjęcia wspólnych działań w ramach porozumienia komunalnego jest kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gmin Solec-Zdrój i Pacanów. Zasadniczym założeniem uzasadniającym realizację wspólnej inwestycji jest jej prospołeczny i proekologiczny charakter.
	Porozumienie ma za zadanie podjęcie wspólnych skoordynowanych działań na terenie obu Gmin celem realizacji inwestycji polegającej na opracowaniu kompleksowej dokumentacji technicznej, której przedmiotem jest:

- ogólna koncepcja gospodarki wodno-ściekowej,
- koncepcja techniczna inwestycji,
- ocena stanu istniejącej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, sanitarnej i
  kanalizacji deszczowej,
-ocena oddziaływania na środowisko,
-analiza formy oraz zasadności zawarcia partnerstwa publiczno-prywatnego,
- studium wykonalności inwestycji,
- analiza ekonomiczna i finansowa,
- wpływ inwestycji na dorzecze rzeki Strumień i Wisły,
- opracowanie niezbędnych analiz i ekspertyz.
      3.1.Strony ustalają, że Gmina Solec-Zdrój przejmuje na siebie obowiązki wykonania
            zadania publicznego objętego porozumieniem, a w szczególności reprezentuje
            członków na zewnątrz w celu pozyskiwania środków i organizacji przetargów na
            realizację wspólnego zamierzenia inwestycyjnego.
      3.2.W sprawach technicznych koordynatorem realizacji inwestycji jest Kierownik
            Referatu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.
      4.1.Strony niniejszego porozumienia odpowiadają finansowo za realizowane zadanie w  
            ten sposób, że:
            - partycypują w kosztach projektowanej sieci proporcjonalnie do długości tej sieci na 
              terenie poszczególnych Gmin,
            -partycypują w kosztach projektowanej oczyszczalni ścieków proporcjonalnie do 
  ilości przyłączy zaprojektowanych na terenie poszczególnych Gmin.
      4.2.Gmina Pacanów dokona refundacji poniesionych przez Gminę Solec-Zdrój kosztów 
            na podstawie przedłożonych not obciążeniowych w terminie 14 dni od daty ich
            wystawienia.
      5.   Inwestycja wspólna będzie realizowana przez wykonawców wybranych w drodze 
            przetargu zorganizowanego w oparciu o prawo zamówień publicznych.
      6.   Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na czas wykonania zadania publicznego.


