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                                                                                                      Załącznik 
                                                                                                      do uchwały Nr XXIX/125/08
                                                                                                      Rady Gminy Pacanów
                                                                                                      z dnia 15 maja 2008r.

POROZUMIENIE
pomiędzy: Gminą Solec-Zdrój, reprezentowaną przez: Adama Pałysa - Wójta Gminy Solec-Zdrój, a Gminą Pacanów, reprezentowaną przez: Wiesława Skopa - Wójta Gminy Pacanów, zwanymi dalej Gminami Współdziałającymi
zawarte w dniu ……………………………….w Solcu-Zdroju

CEL POROZUMIENIA
§ 1. Zawarcie porozumienia ma na celu realizację wspólnego projektu pod nazwą " ………………………………………………………………………………………………………………………..

WSPÓŁPRACA I OBOWIĄZKI STRON W PROJEKCIE
§ 2. 1. Projekt realizowany w ramach porozumienia będzie realizowany z udziałem zewnętrznego finansowania. Gminy Współdziałające zobowiązują się do ścisłej współpracy w działaniach mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych.
2. Dla realizacji zadania opisanego w pkt. 1 powołuje się zespół złożony z przedstawicieli obu Gmin Współdziałających: ze strony Gminy Solec-Zdrój: Adam Pałys - Wójt Gminy, Zofia Kopeć- Skarbnik Gminy; ze strony Gminy Pacanów: Wiesław Skop - Wójt Gminy, ………………………………..- Skarbnik .
§ 3. Gminą odpowiedzialną za wdrożenie wspólnego projektu inwestycyjnego, zwaną dalej Gminą Wiodącą ustanawia się Gminę Solec-Zdrój.
Za realizację inwestycji odpowiedzialne są obie Gminy Współdziałające, odpowiednio do zakresu robót prowadzonych na ich terenie.

§ 4. 1. Szacunkowy zakres robót inwestycyjnych, oraz szacunkowy koszt projektu przedmiotowej inwestycji został określony w załączniku Nr 1 do niniejszego porozumienia.
2. Szczegółowy zakres robót inwestycyjnych, całkowity koszt projektu, koszty kwalifikowane przedmiotowej inwestycji, procentowy udział Gmin w ich finansowaniu oraz harmonogram rzeczowo – finansowy zostaną określone na etapie składania wniosku o dofinansowanie inwestycji z środków Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Świętokrzyskiego.
3. Dokumenty, o którym mowa w pkt 2 będzie podstawą do prowadzenia wszelkich rozliczeń między Gminami Współdziałającymi.
§ 5. W przypadku niezrealizowania inwestycji z powodu nienależytego współdziałania przez którąkolwiek ze stron porozumienia, strona nienależycie współpracująca pokryje wszelkie koszty poniesione przez Gminę współuczestniczącą w ramach porozumienia, wliczając w to wydatkowane środki własne, kredyty wraz z odsetkami i ich obsługę oraz koszty administracyjne.
§ 6. 1. Każda z Gmin zabezpieczy w swoim budżecie środki finansowe na pokrycie 100 % udziału własnego ( wraz z przewidzianą dotacją ze środków zewnętrznych) w rzeczonej inwestycji, w tym kosztów obsługi ewentualnych kredytów.
2. Rady Gmin Współdziałających podejmą w tym celu stosowne uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych we własnych budżetach w wysokości odpowiadającej wartości inwestycji na terenie tych Gmin. Uchwały te powinny być podjęte  przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, za które przyjmuje się ogłoszenie o przetargu na wykonanie  inwestycji .
§ 7. 1. Gmina Wiodąca zobowiązuje się do:
a)	zachowania należytej staranności w działaniach mających na celu podpisanie umowy na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego,
b)	przygotowania dokumentacji przetargowej w oparciu o dostarczone przez Gminy Współdziałające materiały, w tym: pozwolenia na budowę, projekty techniczne, umowy z mieszkańcami, wymagane analizy i opracowania studialne,
c)	powołania wspólnej komisji przetargowej, w skład której wejdzie po 2 przedstawicieli z każdej z Gmin,
d)	ogłoszenia przetargów na realizację inwestycji,
e)	odpowiedzialności za realizację przetargu, wyłonienia wykonawcy oraz podpisania z nim stosownej umowy,
f)	dokonania rozliczeń z Wykonawcą,
g)	dokonywania odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego we współdziałaniu z Gminą Współdziałającą,
h)	zatrudnienia inspektora nadzoru,
i)	powołania komisji odbiorczej w porozumieniu z gminą, na terenie której wykonano część inwestycji, po wykonaniu poszczególnych etapów przedmiotu umowy z Wykonawcą inwestycji oraz po realizacji całości umowy. W skład komisji odbiorczej będzie wchodzić po 2 przedstawicieli z każdej Gmin Współdziałających,
j)	uczestniczenia we wszelkich sporach z wykonawcą w tym sądowych, mogących powstać w wyniku realizacji projektu,
k)	dokonywania rozliczeń z Instytucją Finansującą,
l)	dokonywania rozliczeń z Gminą Współdziałającą,
2. Gmina Współdziałająca zobowiązuje się do Wykonywania poleceń Gminy Wiodącej w związku z realizacją projektu, w sposób rzetelny i terminowy.
§ 8. Obie Gminy Współdziałające zobowiązują się do:
a)	ponoszenia kosztów związanych z obsługą i realizacją inwestycji, w tym w szczególności wynikających z realizacji umów inwestycyjnych, nadzoru technicznego, kosztów administracyjnych itp.,
b)	podjęcia wszelkich działań pozwalających na realizację projektu na ich terenie, w tym m.in. pozyskanie gruntu pod planowane do realizacji urządzenia kanalizacyjne,
c)	podejmowania działań mających na celu rozwiązywanie problemów w trakcie realizacji inwestycji, w tym zwłaszcza dotyczących protestów, skarg, wniosków mieszkańców. W sytuacji braku możliwości rozwiązania sporu z osobami trzecimi na terenie jednej z Gmin Współdziałających, Gmina ta poniesie odpowiedzialność za szkody lub zobowiązania z tego wynikłe.
FINANSOWANIE INWESTYCJI
§ 9. 1. Na podstawie wykonanych robót i wystawionych przez Wykonawcę faktur, Gmina Wiodąca przekaże Gminie Współdziałającej  potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur.
2. Gmina Współdziałająca, w przypadku realizacji przypadającego na nią zakresu inwestycji, zobowiązuje się przekazać  środki finansowe na  wskazany rachunek bankowy Gminy Wiodącej w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania przez Gminę Wiodącą.
3. Gmina Wiodąca nie będzie czerpała korzyści ze środków otrzymanych od Gminy Współdziałającej, tzn. w terminie 7 dni od daty otrzymania środków od Gminy Współdziałającej dokona zapłaty Wykonawcy inwestycji.
4. Gmina Wiodąca dokona zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę i na tej podstawie wystąpi z wnioskiem o refundację, 
5. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w pkt 2 Gmina Wiodąca naliczy Gminie Współuczestniczacej odsetki ustawowe, jeśli termin wpłaty nie przekroczy terminu płatności faktury na rzecz Wykonawcy.
6. W sytuacji, gdy zwłoka w dokonaniu płatności spowoduje przekroczenie przez Gminę Wiodącą terminu płatności faktury na rzecz Wykonawcy, Gmina Współdziałająca pokryje dodatkowo odsetki i kary umowne naliczone Gminie Wiodącej przez Wykonawcę.

OBSŁUGA INWESTYCJI
§ 10. 1. Koszty obsługi inwestycji będą ponosiły obie Gminy proporcjonalnie do przypadającej na każdą z nich wartości inwestycji, na podstawie przedstawionych przez Gminę Wiodącą faktur i rachunków oraz na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji.
2. Do kosztów obsługi inwestycji zalicza się zatrudnienie 1 osoby na okres od podpisania umowy z Instytucją Finansującą, do odbioru końcowego inwestycji.
3. Do kosztów obsługi inwestycji zalicza się w szczególności: koszty inspektora nadzoru, koszty materiałów biurowych, rozmów telefonicznych oraz koszty przygotowania i realizacji procedur zamówień publicznych w ramach porozumienia.
ROZLICZENIA
§ 11. 1. Gmina Wiodąca rzetelnie i z należytą starannością dokona rozliczeń finansowych z Gminą Współdziałającą.
2. Podstawą rozliczeń będą faktury lub inne stosowne dokumenty wystawione przez Wykonawcę, a potwierdzające wysokość wydatków poniesionych na realizację inwestycji.
3. Rozliczenia będą dokonywane przez Gminę Wiodącą niezwłocznie po wykonaniu poszczególnych odcinków inwestycji i otrzymaniu stosownych dokumentów.
4. Rozliczenie powyższe zostaje w sposób nieodwołalny dokonane z dniem podpisania przez strony stosownego dokumentu, potwierdzającego prawidłowość jego dokonania.
5. W przypadku, gdy wyłożone przez Gminę Współdziałającą środki okażą się większe od rzeczywiście poniesionych kosztów, Gmina Wiodąca niezwłocznie zwróci je Gminie Współdziałającej.
6. Całkowite koszty inwestycji zostaną rozliczone przez Gminę Wiodącą w terminie 60 dni od zakończenia inwestycji.
EKSPLOATACJA
§ 12. 1. Po dokonaniu odbioru końcowego i rozliczeniu każdego z etapów przedmiotowej inwestycji Gmina Wiodąca przekaże Gminie Współdziałającej znajdująca się na jej terenie część majątku. Gminy Współdziałające stosownymi uchwałami przekażą majątek do eksploatacji wspólnie wybranemu podmiotowi.
2.Podmiot wskazany w pkt 1 docelowo przejmie całą wykonaną inwestycję i będzie nią zarządzał przez okres co najmniej 5 lat od dnia ostatecznego rozliczenia inwestycji z zewnętrzną Instytucją Finansującą.
3. Jeżeli któraś z Gmin w terminie 1 miesiąca nie podejmie stosownej uchwały to podmiot, o którym mowa w pkt 1 wybiera Gmina Wiodąca.
4.  Szczegółowe zasady eksploatacji oczyszczalni ścieków obie Gminy ustalą odrębnym porozumieniem.
ROZWIĄZANIE POROZUMIENIA
§ 13. Rozwiązanie niniejszego porozumienia może nastąpić:
	1.	W przypadku odmowy udzielenia zewnętrznego dofinansowania inwestycji.
	2.	Za porozumieniem wszystkich stron porozumienia, po ostatecznym rozliczeniu kosztów inwestycji, nie wcześniej jednak niż po upływie okresu gwarancji.
USTALENIA KOŃCOWE
§ 14. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas nieoznaczony.
§ 15. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 16. W sprawach nie uregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. Nr 142, poz.1591, z późn. zm. )
§ 17. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.
Wykaz załączników:

Załącznik   Nr 1 -	Wstępny szacunkowy zakres robót budowlanych, szacunkowy koszt inwestycji, oraz   procentowy udział Gmin w finansowaniu projektu.









































Załącznik   Nr 1

Wstępny szacunkowy zakres robót budowlanych, szacunkowy koszt inwestycji, oraz   procentowy udział Gmin w finansowaniu projektu.

Miejscowości
Rury  śr. 160 mm
Kanalizacja tłoczna
Rury śr. 200 mm
Razem  NETTO
Razem brutto 22% VAT
Włosnowice
980
1 206
4480
3 966 339,08
4838933,678
Świniary
1608
766
6911
6 154 340,68
7508295,63
Zielonki
456
1 295
3008
2 407 573,89
2937240,146
Piestrzec
2 458
628
6385
5 394 616,24
6581431,813
Suma
5 502
3 895
20 784
17 922 869,89
21865901,27
 
 
 
 
 

Wola Biechowska
403
1 040
2765
2 631 613,18
3210568,08
Wójcza
1 557
151
3785
3 252 643,49
3968225,058
Biechów
2 491
436
5307
5 050 634,79
6161774,444
Zołcza Ugory
204
128
2989
2 060 117,52
2513343,374
Wójeczka
1 324
153
3607
2 450 104,05
2989126,941
Suma
5979
1908
18453
15 445 113,03
18843037,9
 





 






KOSZTY
Finansowanie
Łączna długość kanalizacji [m]


Solec-Zdrój
21 865 901,27
100 % Gmina Solec-Zdrój
30181


Pacanów
18 843 037,90
100 % Gmina Pacanów
26340


Łącznie kanalizacja
40 708 939,16

56521








Oczyszczalnia
4 653 995,74




Monitoring
73 444,00




ŁĄCZNIE
4 727 439,74
50% Gmina Solec-Zdrój
50% Gmina Pacanów









Razem koszty wspólnej inwestycji
45 436 378,91

















