
U C H W A L A N R XLV/218/2017 
R A D Y G M I N Y P A C A N O W 

z dnia 24 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia mi^dzygminnego 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1-2 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorz^dzie gminnym (T. j . Dz. U . z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U . z 2016 r. poz. 
1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) Rada Gminy Pacanow uchwala, co 
nast^puje: 

§1 
1. Wyraza si? zgod? na zawarcie porozumienia mi^dzygminnego pomi^dzy gminami: 

Stopnica, Wislica, Solec- Zdroj, Nowy Korczyn, Tucz^py, Pacanow - w celu wspolnej 
realizacji projektu pod nazw^: „Podniesienie jakosci obsiugi mieszkancow, poprzez 
wdrozenie innowacyjnych rozwi^zan wplywaj^cych na popraw? efektywnosci i 
dost^pnosci e-uslug". 

2. Projekt Porozumienia mi^dzygminnego, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi zal^cznik do 
niniejszej uchwaly. 

§ 2 
Srodki finansowe na realizacj? porozumienia okresla uchwaia budzetowa. 

§ 3 
1. Upowaznia si? Wojta Gminy Pacanow do podpisania porozumienia, o ktorym mowa 

w § 1. 
2. Wykonanie niniejszej uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Pacanow. 

§ 4 
Uchwaia wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

NoH'tckl 



U Z A S A D N I E N I E 
do Uchwaly Nr X L V/218/2017 

Rady Gminy Pacanow 
z dnia 24 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia mifdzygminnego 

Porozumienie mi?dzygminne b?dzie zawarte w sprawie wspolnej realizacji projektu 
pod nazw^ „Podniesienie jakosci obsiugi mieszkancow, poprzez wdrozenie 
innowacyjnych rozwi^zan wplywaj^cych na popraw? efektywnosci i dost^pnosci e-
uslug" ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 
Priorytetowej V I I „Sprawne uslugi publiczne" Dzialanie 7.1 „Rozw6j e-spoleczenstwa" 
(w zakresie typu projektow: Rozwoj e-uslug, z wyl^czeniem e-zdrowia) Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Swi?tokrzyskiego na lata 2014 - 2020. 

W ramach dzialania dopuszcza si? realizacj? projektow w partnerstwie, zgodnie z art. 
33 ustawy wdrozeniowej. Zgodnie z art.33 ust. 5 ustawy wdrozeniowej porozumienie oraz 
umowa o partnerstwie musz^ okreslac w szczegolnosci: 

1) Przedmiot porozumienia albo umowy, 
2) Prawa i obowi^zki stron, 
3) Zakres i form? udzialu poszczegolnych partnerow w projekcie, 
4) Partnera wiod^cego uprawnionego do reprezentowania pozostaiych partnerow 

projektu, 
5) Sposob przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztow ponoszonych przez 

poszczegolnych partnerow projektu, umozliwiaj^cy okreslenie kwoty dofinansowania 
udzielonego kazdemu z partnerow, 

6) Sposob post?powania w przypadku naruszenia lub niewywi^zania si? stron 
z porozumienia lub umowy. 
Ponadto warunki konkursu nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17 wskazuj^, ze 

preferowane b?d4 duze projekty realizowane w ramach partnerstw. 
Uzyskanie dofinansowania pozwoli na dokonania kompleksowej wymiany wodomierzy 

na terenie Gminy, wprowadzenie systemu rodiowego odczytu wody, wprowadzenie 
elektoronicznego systemu rozliczen wody i sciekow, opracowanie elektronicznej platformy 
obsiugi klienta w zakresie platnosci za wod? i scieki, wprowadzenie elektronicznego systemu 
deklaracji podatkowych oraz obsiugi podatnika, wymian? sprz?tu komputerowego wraz z 
oprogramowaniem, w tym modyfikacj? serwerowni. 



Zalqcznik do 
Uchwaly Nr XL V/218/2017 
Rady Gminy Pacanow 
z dnia 24 sierpnia 2017 r. 

Porozumienie mi^dzygminne 
w sprawie wspolnej realizacji projektu pod nazwq 

„Podniesienie jakosci obsiugi mieszkancow, poprzez wdrozenie innowacyjnych 
rozwi^zan wplywaj^cych na poprawf efektywnosci i dost^pnosci e-usiug" 

Sporz^dzone w , w dniu 2017r. pomi?dzy: 

Gmin^ Stopnica, reprezentowan^ przez: 
Burmistrza Miasta i Gminy - Ryszarda Zycha 
zwan4 w dalszej cz?sci Porozumienia Beneficjentem, 
a Gminami: 
1 .Wislica, reprezentowan^ przez: Wojta Gminy - Stanistaw Krzak; 
2.Solec-Zdr6j, reprezentowan^ przez: Wojta Gminy - Adam Patys; 
3. Nowy Korczyn, reprezentowan^ przez: Wojta Gminy - Pawel Zagaja; 
4. Tucz?py, reprezentowan^ przez: Wojta Gminy - Marek Kaczmarek; 
5. Pacanow, reprezentowan^ przez: Wojta Gminy - Wieslaw Skop; 

zwanymi w dalszej cz?sci Porozumienia Partnerem 

P R E A M B U L A 

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest wspolna realizacja projektu pod nazwq 
„Podniesienie jakosci obsiugi mieszkancow, poprzez wdrozenie innowacyjnych 
rozwi^zan wplywajgcych na popraw? efektywnosci i dost^pnosci e-uslug" 
ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V I I 
„Sprawne uslugi publiczne" Dzialanie 7.1 „Rozwoj e-spoleczenstwa" (w zakresie typu 
projektow: Rozwoj e-uslug, z wyl^czeniem e-zdrowia) Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewodztwa Swi?tokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przez co rozumiec nalezy 
wspoldzialanie Gmin w zakresie projektowania, pozyskiwania wspolfinansowania realizacji 
programu ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz innych funduszy, 
a takze wykonawstwa przedsi?wzi?c przewidzianych w postanowieniach niniejszego 
Porozumienia. 

Ilekroc w niniejszej umowie jest mowa o: 

1. „Instytucji Zarz^dzaj^cej" - nalezy przez to rozumiec Zarz^d Wojewodztwa 
Swi?tokrzyskiego pelni^cy funkcj? Instytucji Zarz^dzaj^cej RPO WS na lata 2014-2020 
odpowiedzialny za sprawn^ i poprawn^ realizacj? programu. 
2. „Beneficjencie" - nalezy przez to rozumiec podmiot, o ktorym mowa w art. 2 pkt 10 
rozporz^dzenia ogolnego oraz podmiot, o ktorym mowa w art. 63 rozporz^dzenia ogolnego, z 
ktorym zawarto niniejsz^ Umow? - oznacza Gmin? Stopnica. 
3. „Partnerze" - nalezy przez to rozumiec podmiot w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy 
wdrozeniowej, ktory jest wymieniony w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie Projektu, 
realizuj^cy wspolnie z Beneficjentem (i ewentualnie innymi partnerami) Projekt na 



warunkach okreslonych w Umowie i porozumieniu albo umowie o partnerstwie 
i wnosz^cy do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe - oznacza 
pozostale (poza Gmin^ Stopnica) Strony Porozumienia 
4. „Stronach Porozumienia" oznacza gminy zawieraj^ce Porozumienie, t j . Partnerow i 
Beneficjenta. 
5. „Projekcie" - nalezy przez to rozumiec projekt pod nazwq „Podniesienie jakosci obsiugi 
mieszkancow, poprzez wdrozenie innowacyjnych rozwi^zan wplywaj^cych na poprawf 
efektywnosci i dost^pnosci e-usIug" szczegolowo okreslony we wniosku o dofinansowanie, 
zgloszony do obj?cia wspolfinansowaniem UE, realizowany w ramach Osi Priorytetowej V I I 
„Sprawne uslugi publiczne" Dzialanie 7.1 „Rozw6j e-spoleczenstwa" (w zakresie typu 
projektow: Rozwoj e-uslug, z wyl^czeniem e-zdrowia) Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewodztwa Swi?tokrzyskiego na lata 2014 - 2020, zmierzaj^cy do 
osi^gni^cia zalozonego celu okreslonego wskaznikami, z okreslonym pocz^tkiem i kohcem 
realizacji, b^d^cy przedmiotem niniejszego Porozumienia. 
6. „Czasie realizacji projektu" - nalezy przez to rozumiec, okres realizacji projektu 
okreslony w § 5 umowy o dofinansowanie projektu ze srodkow Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego wraz z okresem trwalosci Projektu w rozumieniu w/w umowy o 
dofinansowanie 

Gmina Stopnica oraz Partnerzy, dzialaj^c na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1), art. 9 ust. 1, art. 10 
ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie gminnym, a takze art. 
216 ust. 2 pkt 6) w zw. z art. 5 ust.l pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych oraz uchwal organow stanowi^cych Gmin, bior^c pod uwag? planowane ziozenie 
wspolnego wniosku aplikacyjnego pod nazw^ „Podniesienie jakosci obsiugi mieszkancow, 
poprzez wdrozenie innowacyjnych rozwi^zan wplywaj^cych na popraw? efektywnosci i 
dost^pnosci e-uslug", postanawiaj^ co nast?puje: 

§1-
1. Partnerzy oraz Beneficjent b^d^ wspoldzialac na rzecz realizacji projektu pod nazw^ 
„Podniesienie jakosci obsiugi mieszkancow, poprzez wdrozenie innowacyjnych rozwi^zah 
wplywaj^cych na popraw? efektywnosci i dost?pnosci e-ustug" zwanego dalej Projektem. 
2. Porozumienie okresla w szczegolnosci prawa i obowi^zki Partnerow oraz Beneficjenta, 
zwi^zane z realizacje Projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
3. Projekt obejmowac b?dzie wdrazanie innowacyjnych rozwi^zah wptywaj^cych na popraw? 
efektywnosci i dost?pnosci e-uslug. 
4. Partnerzy oraz Beneficjent zobowi^zuje si? wzajemnie do wspolpracy w zakresie realizacji 
zadah, o ktorych mowa w ust. 3, w szczegolnosci poprzez: 
4.1. Wspolprac? w zakresie pozyskiwania dotacji na realizacj? inwestycji, okreslonych 
w ust. 3, ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
i innych funduszy. 
4.2. Realizacj? inwestycji polegaj^cej na wdrozeniu innowacyjnych rozwiezah wplywaj^cych 
na popraw? efektywnosci i dost?pnosci e-ustug, o ktorych mowa w ust?pie 3 oraz 
wykorzystywanie ich przez mieszkancow, podmioty gospodarcze oraz osoby nie b^d^ce 
mieszkaricami gmin korzystaj^ce z uslug swiadczonych przez gminy, a takze promowanie 
korzystania z nich wsrod mieszkancow Gmin - Stron Porozumienia, 
5. Partnerzy oraz Beneficjent oswiadczaje, ze w ramach niniejszego Porozumienia 
zobowi^zuje si? do przestrzegania zapisow wzoru umowy o dofinansowanie projektu 
wspolfmansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
stanowi^cego zalqcznik nr 11 do jednoetapowego konkursu RPSW.07.01.00-IZ.00-26-
138/17 w ramach Dzialania 7.1 „Rozw6j e-spoleczehstwa" (w zakresie typu projektow: 



Rozwoj e-ushig, z wyleczeniem e-zdrowia) Regionalnego Programu Operacyjnego 
Wojewodztwa Swi?tokrzyskiego na lata 2014 - 2020. 

§2. 
1. Strony Porozumienia zgodnie oswiadczaje, iz na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 74 ust. 2 
ustawy o samorz^dzie gminnym, a takze na mocy niniejszego porozumienia, powierzaje 
Beneficjentowi, ktorym jest gmina Stopnica koordynacj? realizacji zadan okreslonych w § 1, 
z wyteczeniem przygotowania i przeprowadzenia postepowah o udzielenia zamowienia 
publicznego. 
la. Strony porozumienia zgodnie oswiadczaje, ze w przypadku uzyskania dofinansowania, 
przed zawarciem przez Beneficjenta umowy o dofinansowanie, strony porozumienia dokonaje 
zmiany umowy partnerskiej w drodze aneksu w celu wyboru z sposrod partnerow projektu 
gminy, ktora przygotuje i przeprowadzi postepowania o udzielenia zamowienia publicznego 
w imieniu i na rzecz wszystkich Stron Porozumienia, w tym mi?dzy innymi na : 

a) wylonienia menadzera Projektu, 
b) opracowania specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, w oparciu o ktor^ 
Partner projektu przeprowadzi postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na 
uslugi i dostawy obj?te Projektem; 
c) opracowania dokumentacji do wniosku i dla potrzeb przygotowania przetargow, 
zwi^zane z zadaniami, o ktorych mowa w § 1 ust. 3 Porozumienia. 

2. Strony Porozumienia udziel^ jednemu z Parterow pelnomocnictw, w zakresie niezb?dnym 
do nalezytej realizacji zadah wskazanych w ust. 1 i la . 
3. Partner projektu na etapie realizacji Projektu, wyloni zgodnie z przepisami prawa 
dotycz^cymi dokonywania zamowieh publicznych wykonawc? lub wykonawcow, ktorzy 
zrealizuje inwestycje, o ktorych mowa w §1 ust. 3, dla Stron Porozumienia. Umowy z 
wykonawcami zostan^ zawarte przez poszczegolne Gminy - Strony Porozumienia, w zakresie 
dotycz^cym danej Gminy. 
4. Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia, o ktorej mowa w § 2 ust. l a pkt b podlega 
uzgodnieniu z Partnerami. Partner projektu odpowiedzialny za przeprowadzenie postepowan 
o udzielenie zamowienia publicznego wszystkim Stronom Porozumienia przedstawi z 
odpowiednim wyprzedzeniem projekt specyfikacji, do ktorego Strony Porozumienia mogsj. 
wnosic uzasadnione zastrzezenia i uwagi w ci^gu 7 dni od przeslania projektu. Brak 
wniesienia przez Strony Porozumienia uwag w terminie traktuje si? jak akceptacj? wersji 
specyfikacji przeslanej przez Beneficjenta. 
5. Post?powania o udzielenie zamowieh publicznych w ramach Projektu zostan^ 
przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa krajowego i wymogami RPO. 
6. Strony Porozumienia maje obowi^zek udzialu w kosztach realizacji powierzonego 
Beneficjentowi/ Partnerowi zadania. W szczegolnosci Beneficjentowi/ Partnerowi przyshiguje 
zwrot kosztow za prowadzenie koordynacji w realizacji zadan okreslonych w niniejszym 
Porozumieniu zgodnie z zasad^ proporcjonalnosci okreslony w § 9. 

§3. 
1. Beneficjent zarz^dza uzyskanymi dotacjami pochodz^cymi ze srodkow Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, z zastrzezeniem ust. 2, w szczegolnosci przekazuj^c 
otrzymane platnosci ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz 
Partnerow. 
2. Beneficjent w ramach i wyl^cznie w celu wykonania niniejszego Porozumienia 
uprawniony j est do: 

- podpisania umowy o dofinansowanie projektu ze srodkow Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, 



- zaci^gania zobowi^zan w imieniu stron Porozumienia po uprzedniej akceptacji 
Partnerow. 

3. Beneficjent w ramach i wyl^cznie w celu wykonania niniejszego Porozumienia 
uprawniony jest do zaci^gania zobowi^zah w imieniu Stron Porozumienia, w szczegolnosci 
do podpisania umowy o dofinansowanie Projektu ze srodkow Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 
4. Beneficjent moze zawiesic platnosci na rzecz danego Partnera, pochodz^ce ze srodkow 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w przypadku, gdy Projekt jest realizowany 
przez tego Partnera niezgodnie z niniejszym Porozumieniem. 
5. Beneficjent zawiesza platnosci pochodz^ce ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w przypadku, gdy Instytucja Zarz^dzaj^ca podejmie decyzj? 
o zawieszeniu platnosci na rzecz Projektu. Decyzja taka moze zostac podj?ta, 
w szczegolnosci gdy realizacja Projektu jest niezgodna z Umow^ w sprawie realizacji 
Projektu. 
6. Platnosci na rzecz Projektu pochodz^ce ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego ŝ  przywracane przez Beneficjenta, gdy przeslanki b^d^ce podstaw^ wydania 
decyzji o zawieszeniu platnosci nie maj^ dhizej zastosowania lub nie uzasadniaj^ juz 
zawieszenia platnosci. 
7. Beneficjent przywraca platnosci na rzecz Projektu pochodz^ce ze srodkow Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w przypadku, gdy Instytucja Zarz^dzaj^ca podejmie 
decyzj? o przywroceniu platnosci na rzecz Projektu. 
8. Beneficjent niezwlocznie informuje Partnera o decyzji zawieszaj^cej lub przywracaj^cej 
platnosci na rzecz Projektu. 

§4. 
1. Partnerzy zobowi^zuj^ si? do: 
1.1. wniesienia do dyspozycji Beneficjenta zabezpieczenia nalezytej realizacji porozumienia, 

zgodnie z dalszymi postanowieniami Porozumienia; 
1.2. stosowania wszelkich przepisow prawa krajowego i wspolnotowego; 
1. 3. zapewnienia plynnosci finansowej Projektu w zakresie przypadaj^cych dla Partnera 
zadah. 
1. 4. udost?pniania lub przekazywania na wniosek Beneficjenta, Instytucji Zarz^dzaj^cej, 

wszelkich dokumentow i informacji dotycz^cych realizacji Projektu; 
1.5. niezwlocznego informowania Beneficjenta o zaistnialych nieprawidlowosciach lub o 

zamiarze zaprzestania realizacji Projektu, a takze o wszelkich innych zdarzeniach, ktore 
mog4 powaznie zagrozic realizacji Projektu; 

§5. 
1. Dofinansowanie jest przekazywane na rzecz Partnera przez Beneficjenta w formie 
platnosci okresowych lub kohcowej jako relundacja faktycznie poniesionych przez Partnera 
wydatkow kwalifikowalnych. 
2. Warunkiem przekazania dofinansowania przez Beneficjenta jest wniesienie przez Partnera 
zabezpieczenia, o ktorym mowa w Porozumieniu. 
3. Podstaw^ do otrzymania platnosci, o ktorej mowa w ust. 1 jest sporz^dzenie przez 
Partnera, na podstawie dost?pnych wzorow i przedlozenie Beneficjentowi wniosku o platnosc 
wraz z niezb?dnymi zal^cznikami okreslonymi w Regionalnym Programie Operacyjnym 
Wojewodztwa na lata 2014-2020. 
4. Podstaw4 wyplacenia platnosci koncowej, jest ziozenie Beneficjentowi przez Partnera, do 
konca pierwszego miesi^ca kalendarzowego po zakohczeniu realizacji Projektu, ostatniego 



wniosku o piatnosc wraz z niezb?dnymi zal^cznikami okreslonymi w Regionalnym 
Programie Operacyjnym Wojewodztwa na lata 2014-2020. 
5. Wzory wniosku o platnosc, o ktorych mowa w ust. 3 i 4, ŝ  udost?pnione na stronie 
intemetowej Instytucji Zarz^dzaj^cej. 
6. Partner sporz^dza wniosek o platnosc i przedklada go Beneficjentowi w formie 
elektronicznej i pisemnej. 
7. Do wniosku o platnosc Partner zal^cza nast^puj^ce dokumenty w formie pisemnej: 
7.1. potwierdzone za zgodnosc z oryginaiem przez osob? upowaznion^ do reprezentowania 
Partnera kopie faktur lub innych dokumentow o rownowaznej wartosci dowodowej; 
7.2. Potwierdzone za zgodnosc z oryginaiem przez osob? upowaznion^ do reprezentowania 
Partnera kopie dokumentow potwierdzaj^cych odbior urz^dzeh i wykonanie prac; 
7.3. W przypadku zakupu urz^dzeh, ktore nie zostaly zamontowane - potwierdzone za 
zgodnosc z oryginaiem przez osob? upowaznion^ do reprezentowania Beneficjenta kopie 
protokolow odbioru urz^dzeh lub przyj?cia materialow, z podaniem miejsca ich skladowania; 
7.4. Oznaczone dat^ i potwierdzone za zgodnosc z oryginaiem przez osob? upowaznion^ do 
reprezentowania Partnera kopie wyci^gow potwierdzaj^cych dokonanie przelewu lub innych 
dokumentow ksi?gowych, poswiadczaj^cych poniesienie wydatkow; 
7.5. Poswiadczone za zgodnosc z oryginaiem przez osob? upowaznion^ do reprezentowania 
Partnera kopie innych dokumentow potwierdzaj^cych i dokumentuj^cych nalezyt^ realizacj? 
Projektu; 
7.6. Zestawienie faktur i innych dokumentow zal^czanych do danego wniosku o platnosc. 
8. W razie wyst^pienia bl?d6w we wniosku o platnosc lub w zal^czonych dokumentach 
Beneficjent przekazuje drog^ elektroniczn^ b^dz w formie pisemnej stosowne uwagi do 
Partnera, ktory w terminie 5 dni roboczych od otrzymania uwag przekazuje skorygowan^ 
dokumentacj?, dokonuje uzupelnienia dokumentacji lub udziela stosownych wyjasnieh. 
9. Beneficjent akceptuje wniosek o platnosc a nast?pnie w terminie 5 dni roboczych od 
otrzymania platnosci ze srodkow pochodz^cych ze srodkow Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, dokonuje platnosci na rachunek bankowy Partnera 
10. Platnosc kohcowa jest wstrzymywana przez Beneficjenta do czasu zatwierdzenia przez 
Instytucj? Zarz^dzaj^c^ dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4. 
11. W przypadku platnosci kohcowej Beneficjent przekazuje srodki finansowe na rachunek 
bankowy Partnera w terminie 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez stron? Instytucj? 
Zarz^dzaj^c^, o ktorych mowa w ust. 4. 
12. Dokonuj^c platnosci na rzecz Partnera, Beneficjent bierze pod uwag? wysokosc srodkow 
dotychczas wyplaconych oraz wysokosc przyznancgo przez Instytucj? Zarz^dzaj^c^ 
dofinansowania. 

§6. 
1. Strony Porozumienia zobowi^zuj^ si? do prowadzenia odr?bnej ewidencji ksi?gowej 
dotycz^cej realizacji Projektu. 
2. Strony Porozumienia zobowi^zuj^ si? do prowadzenia osobnego rachunku bankowego dla 
srodkow pochodz^cych ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

§7. 
Strony Porozumienia zobowi^zuj^ si? poddac kontroli i w zakresie prawidlowosci realizacji 
Projektu oraz postanowieh niniejszego Porozumienia przez Instytucj? Zarz^dzaj^c^ oraz inne 
podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odr?bnych przepisow. 



§ 8 . 
1. Strony Porozumienia przyjmuj^ zasad?, zgodnie z ktor^ b^d^ pokrywac docelowo koszty 
realizacji zadan okreslonych w §1 , na swoim terenie, ze srodkow wlasnych 
w wysokosci nie wi?kszej, niz 15% wartosci wydatkow kwalifikowanych danego zadania 

inwestycyjnego oraz 100 % wydatkow niekwalifikowanych, ustalonej na dany rok w 
Umowie. 
2. Partnerzy zobowi^zuj^ si? do wniesienia na rzecz Beneficjenta zabezpieczenia nalezytej 
realizacji Porozumienia, na kwot? okreslony przez Instytucj? Zarz^dzaj^c^, a wynikaj^cq z 
udzialu Partnera w projekcie w projekcie, w terminie uzgodnionym z Instytucja Zarz^dzaj^c^ 
w formach wymienionych w § 11 wzoru umowy o dofinansowanie projektu 
wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Swi?tokrzyskiego na lata 2014 - 2020. 
3. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 2, ustanawiane jest okres realizacji Projektu (w tym 
okresu trwalosci projektu) od dnia okreslonego w ust. 2. 
4. Beneficjent, z zastrzezeniem ust. 7, zwroci Partnerowi dokumenty dotycz^ce 
zabezpieczenia nalezytej realizacji Porozumienia, w terminie 30 dni od: 
4.1. wykonania calosci zabezpieczonych zobowi^zah albo 
4.2. uplywu okresu, na ktory zostalo ono ustanowione albo 
4.3. rozwi^zania Porozumienia, z zastrzezeniem dalszych postanowieh Porozumienia. 
5. W sytuacjach, gdy dofinansowanie otrzymane przez Partnera zostalo: 
5.1. wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem; 
5.2. wykorzystane z naruszeniem procedur obowi^zuj^cych przy realizacji Projektu; 
5.3. pobrane nienaleznie lub w nadmiemej wysokosci - podlega ono zwrotowi. 
6. W przypadku rozwi^zania Porozumienia, wyplacone dofinansowanie wraz z odsetkami 
podlega odpowiedniemu zwrotowi tylko na wezwanie Beneficjenta oraz w terminie i na 
rachunek bankowy przez n i ^ wskazany, wyl^cznie wowczas, gdy Beneficjent jest 
zobowi^zany do zwrotu calosci lub cz?sci dofinansowania. 
7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, Partner zwroci Beneficjentowi z^dan^ kwot? w 
terminie 14 dni od dor?czenia wezwania do zwrotu na rachunek wskazany przez Beneficjenta, 
zgodnie ze specyfikacjami wyszczegolnionymi w wezwaniu do zwrotu platnosci. 
8. W przypadku, gdy Partner w wyznaczonym przez Beneficjenta terminie nie dokona 
zwrotu, o ktorym mowa w ust. 7, Beneficjent podejmie czynnosci zmierzajqce do odzyskania 
nienaleznego dofinansowania, w szczegolnosci z wykorzystaniem zabezpieczenia, o ktorym 
mowa w ust. 2. Koszty czynnosci zmierzaj^cych do odzyskania dofinansowania obci^zaj^ 
Partnera, ktory popadla w opoznienie w zwrocie. 

§9. 
1. Koszt realizacji zadah przewidzianych projektem wskazanych w §1 ust. 3, w cz?sci 
pokrywanej ze srodkow wlasnych, Strony Porozumienia ponosz^ stosownie do liczby i 
wartosci zadah inwestycyjnych zrealizowanych na ich terenie wynikaj^cych z zawartych 
przez strony umow. 
2. Procentowy udzial kazdego z Partnerow w kosztach kwalifikowanych i 
niekwalifikowanych zwi^zanych z realizacja projektu, ktorych wartosc nie moze bye 
okreslona zgodnie z zasad^ opisan^ w ust. 1, zostanie wyliczony na podstawie nast?pujecej 
proporcji: wartosc projektu przewidziana do realizacji na terenie gminy danego Partnera 
podzielon^ przez calkowit^ wartosc projektu przewidzian^ do realizacji na terenie wszystkich 
gmin od ktorej zostan^ odj?te koszty kwalifikowane i niekwalifikowane zwi^zane z realizacja 
projektu, ktorych wartosc nie moze bye okreslona zgodnie z zasad^ opisan^ w ust. 1 x 100% 
zaokr^glony do jednego miejsca po przecinku. 



3. Strony ustalaj^, ze wartosc kosztow zarz^dzania projektem wynosi 1% calkowitej wartosci 
projektu brutto obejmuj^c^ koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Procentowy udzial w 
kosztach zarz^dzania projektem zostanie ustalony zgodnie z zasad^ opisan^ w ust. 2. 
4. Partnerzy zobowi^zuj^ si? do przekazywania Beneficjentowi srodkow na pokrycie kosztow 
zarz^dzania projektem, proporcjonalnie do stanu zaawansowania projektu u Partnera, 
kazdorazowo po zatwierdzeniu wniosku o platnosc przez Instytucj? Zarz^dzaj^c^ w terminie 
7 dni. 
5. W przypadku nie przekazania srodkow w terminie okreslonym w ust.4 Beneficjent ma 
prawo potr^cic srodki finansowe na pokrycie kosztow zarz^dzania projektem ze srodkow 
finansowych z tytulu refiindacji naleznej Partnerowi przy nast?pnej platnosci refundacyjnej. 

§10. 
1. Porozumienie zawiera si? na czas okreslony realizacji Projektu, z zastrzezeniem ust.2. 
2. Nie wczesniej, niz po okresie 5 lat od dnia zrealizowania ostatniej inwestycji okreslonej w 
§1 ust. 3, Partner moze wypowiedziec Porozumienie, na podstawie uchwaly organu 
stanowi^cego tej Gminy, z zachowaniem co najmniej 90-cio dniowego terminu 
wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego. 
3. Beneficjent lub Partnerzy mog^ rozwi^zac niniejsze Porozumienie ze skutkiem 
natychmiastowym, w razie rozwi^zania umowy, o ktorej mowa w ust. 4 lub gdy do zawarcia 
tej umowy nie doszlo w terminie jednego roku, licz^c od daty zawarcia niniejszego 
Porozumienia, a takze w razie istotnego naruszania przez Beneficjenta lub Partnera 
postanowieh niniejszego Porozumienia, w tym jednak przypadku po uprzednim pisemnym 
wezwaniu do odpowiedniego zachowania usuwaj^cego stan naruszenia i wyznaczeniu w tym 
celu odpowiedniego terminu. Strona przesylaj^ca wezwanie do usuni?cia stanu naruszenia 
przesyta je rownoczesnie pozostalym Stronom do wiadomosci. 
4. Strona niniejszego Porozumienia, z winy ktorej doszlo do rozwi^zania umowy o 
dofinansowanie lub niniejszego Porozumienia, jest zobowi^zana do naprawienia szkody 
poniesionej przez pozostale strony Porozumienia w zwi^zku z wyst^pieniem tych zdarzeh. 
Niezaleznie od powyzszego, kazda Strona ponosi odpowiedzialnosc wzgl?dem pozostaiych 
Stron, jezeli w zwi^zku z zawinionym, nienalezytym wykonaniem niniejszego Porozumienia 
b^dz realizacji Projektu pozostale Strony poniosly szkody. 
5. Porozumienie zawierane jest pod warunkiem zawieszaj^cym zawarcia pomi?dzy 
Beneficjentem a Instytucja Zarz^dzaj^c^ umowy o realizacj? projektu, uwzgl?dniaJ4cego 
wspoldzialanie Stron Porozumienia. 
6. Beneficjent, niezwlocznie po zawarciu umowy, o ktorej mowa w ust. 4, zobowi^zuje si? 
przekazac Partnerom kopi? zawartej umowy. Maj^c na wzgl?dzie charakter finansowania 
realizacji niniejszego Porozumienia oraz udzial w tym finansowaniu srodkow pochodz^cych z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, postanowienia tej umowy b?d4 w zakresie 
nie uregulowanym odr?bnie w Porozumieniu stosowane do relacji pomi?dzy Stronami 
Porozumienia 

§11-
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Porozumieniu zastosowanie b?d4 mialy 
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o samorzqdzie gminnym, a takze wszelkich regulacji 
dotycz^cych realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa 
Swietokrzyskiego na lata 2014-2020. 

§12. 
Wszeikie zmiany lub rozwi^zanie Porozumienia wymagaj^ zachowania formy pisemnej pod 
rygorem niewaznosci. 



§13. 
Spory wynikle na tie realizacji niniejszego porozumienia Strony poddaj^ rozstrzygni?ciu 
s^dowi powszechnemu wlasciwemu miejscowo dla Beneficjenta. 

§14. 
Porozumienie sporz^dzono w osmiu jednobrzmi^cych egzemplarzach, po jednym dla Gmin 
Wislica, Solec- Zdroj, Nowy Korczyn, Tucz?py, Opatowiec, Pacanow i dwa dla Gminy 
Stopnica. 

§15. 
Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 


