UCHWAŁA NR L/244l10
Rady Gminy Żelazk w
2010r
z dnia 29 wrueśnia

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem
Kaliskim otaz Gminą opatriwek o wsprÓlnejrealizacji zadania pn: ''Przebudowa drogi
powiatowej nr 4327 P(Kuchary) granica powiatu - Dojutr w- Zduny na odcinku
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Kokanin - Zduny tr w
Operacyjnego na lata 2007 2013.
10ust.2i art.t8 ust.2pkt.ll i 12 ustawyzdnia
Napodstawieart.
Sust.2a,art.
(tj.Dz.U. z2001 r. Nr 142 , poz. 159l ze zllr)
gminnym
r.
1990
o
samorządzie
8 marca
Rada Gminy Że|azkÓw uchwalaco następuje:

$1
WyruŻa się zgodę na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim oraz
''Przebudowa drogi
Gminą opatÓwek w sprawie wspÓlnej realizacji zadania pn:
powiatowej nr 4327P (Kuchary) granica powiatu . DojutrÓw - Zillrry na odcinku Kokanin
- Zduny" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
f007 -2013.
l. PĄekt porozrrmienia o partnerstwie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zadartie finansowane będzie ze środkÓw Powiafu Kaliskiego, Gminy opatÓwek,
Gminy Że|azk6w oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego
na lata 2007 - 2013.

$2
Wykonanie uchwały powierza się WÓjtowi Gminy Że|azÓw

$3
Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do UchwaĘ Nr Ll244l10
Rady Gminy Że|azk w
z dnia 29 września
2010r
w sprawiez wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem
Kaliskim orałzGminą opatrÓwek o wsprÓlnej realizacji zadania pn: ''Przebudowa
drogi powiatowej nr 4327P (Kuchary) granice powiatu - Dojutr w - Zduny na
odcinku Kokanin - Zduny" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007- 2013.

Art. 8 ust.2a, art. l0 ust.2 i art. 18 ust. 2 pkt. ll i pkt 12 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorządziegminnym (tj.Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)
umożliwia Gminie podpisanie porozrrmienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim i
Gminą opatÓwek
Ze względu na duze natęzenie ruchu pojazdÓw samochodowych mając na uwadze
bezpieczerlstwo korzystających z drogi powiatowej nr 4327P podjęcie niniejszej
uchwałyjest celowe i zasadne.

Załącznikdo UchwałyNR U24l10
Rady Gminy fe|azkÓw
z dnia 29 września2010 r.

POROZUMTENIE O PARTNERSTWIE
pomiędzy:
PowiatemKaliskim

reprezentowanvmrrze;rT:xxl:il*l
j*f;[T,*o*osobach
AndrzejDolny - Wicestarosta
62-800Kalisz
Pl. Sw. Jozefa5
NIP : 618-185-99-00
REGON :250854636
(Lider Projektu)
a
Gminą opatÓwek
ptzez Pana SebastianaWardęckiego
reprezentowaną
WÓjta Gminy opatÓwek
62-860opatÓwek
ul. Plac Wolności14
NIP : 968-086-59-61
REGON :250855239
(PierwszyPartner Proje ktu)
i
GminąŻe|azkÓw
przez PanaAndrzeja Nowaka
reprezentowaną
WÓjta Gminy Żelazklw
Że|azkÓw138
62-8|7Że|azkÓw
NIP :9680371259
REGON : 000552030
(Drugi Partner Projektu)

zawarte dnia
....2010 roku w Kaliszu w sprawie realizacji projektu pn.
powiatowej
nr 4327 P (Kuchary) granica powiatu - Dojutr w
drogi
,,Przebudowa
- Zduny na odcinku Kokanin - Zduny,, ręalizowanego w ramachWielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet II, "Infrastruktura
komunikacyjna'', Działanie2.2. ,,Poprawadostępności
do regionalnegoi ponadregionalnego

''
układu drogowego'', Schemat II Drogi w granicach administracyjnychmiast poniżej50 tys.
''.
mieszkaricÓw oraz na obszarach wiejskich

s1
Lider i Partnerzy Projektu zawierają Porozumienie w celu rca|izacji zadaria inwestycyjnego pod
nazw%,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P (Kuchary) granica powiatu - Dojutr w określonego szczeglłowo we wniosku o
Zduny na odcinku Kokanin - Zlluny,,
dofinansowanie ze środkÓw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet II,
Działanie2.2.. SchematII.

s2
Przebudowana droga zdecydowanie wpłynie na poprawę warunkÓw ekonomicznych i
atrakcyjnośćinwestycyjną obszaru bezpośredniodo niej ptzy|egającego.Inwestycja spowoduje
zmniejszenie liczby wypadkÓw drogowych. Przebudowany ciąg drogowy przyczyni się do
poprawy dostępnoścido regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego.

s3
Porozumienie zavtarto na czas realizacji przedsięwzięcia oraz rczIiczenia środkÓw
przęznaczonych na ten cel.
2.
W ptzypadku nie uzyskania dotacj i ze środkÓw wRPo lub nie zatwierdzenia
finansowego zadarttaw uchwałachbudżetowych stron niniejsze Porozumienie traci moc.
1.

$4
oznaczęnie terminÓw rcalizacji Porozumienia:
|) przygotowanie projektu do realizacji i wdrozenia_ v,ttzesieilpuździernik201-0r.,
2) zakoitczenie realizacji - wrzesie 20l I r.,
3) rozliczenie inwestycji - listopad}Dll r.

ss
Przedsięwzięcie finansowane będzie ze środkÓw własnych Lidera i PartnerÓw Projektu oraz zę
środkÓwz Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego wedługzasadwynikającychz
dalszej częściPorozumienia i umÓw zawartych między stronami Porozumienia .

s6
Strony Porozumienia ustalą zakres zadania oraz rzeczowe nakłady zgodnie z harmonogramem
rzęczowo-finansowym projektu pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P (Kuchary)
granica powiatu - Dojutr w - Zduny na odcinku Kokanin . Zduny'', określonymwe wniosku
o dofinansowanie.

s7
W przypadku rozbieżmościco do zakręsu prac' montazu finansowego lub innych elementÓw

umÓw,o ktÓrych mowaw $5.
decydujetreść
przędsięwzięcia,

s8
Lider Projektu _ reprezenfującyporozumienie - jest w jego imieniu podmiotem
praw i obowią.zkÓw, reprezentuje wszystkie umawiające się strony w zakresie
przygotowania, a następnierealizacji projektu.
Pierwszy Partner PĄektu powierza Liderowi Projektu prowadzenie spraw
2.
Porozumienia
związanych z rea|izacją przedsięwzięcia otaz udzięla Liderowi
projektu
w imieniu i
o
dofinansowanie
przez
niego
umowy
podpisania
pełnomocnictwado
na rzęcz Pierwszego PartneraProjektu.
Drugi Partner Projektrr powierza Liderowi Projektu prowadzenie spraw rwiązartych
J.
z realizacją przedsięwzięcia oraz udziela Liderowi Porozumienia pełnomocnictwa do
podpisaniaprzez niego umowy o dofinansowanie projektu w imieniu i na rzecz Drugiego
PartneraProjektu.
Lider Projektu przyjmuje wszystkie obowiryki wynikające Z umowy, jaka zostanie
4.
przez niego zavtarta z Zarządem Wojewo dztwa Wielkopolskiego na finansowanie
przedsięwzięcia, a w szczegÓlności:
l.

zapewni realizację przedsięwzięcia zgodnie z umową zawartą
pomiędzyLideremProjektua ZarządemWojewÓdztwaWielkopolskiego,
przeprowadziprocedury przetargoweoraz doprowadzi do zawarcia
2)
1)

umÓw na wykonawstwo dokumentacji i robÓt.
przesttzegaćbędzie procedury sprawozdawczościi monitoringu oraz
3)
opracowywania i przekazywania raportÓw,
zapewni prawidłowerozliczenie finansowe Projektu.
4)

$e
t.
f.

3.

4.

5.
6.

7.

Projekt zostanie sfinansowany ze środkÓw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-20t3 oraz ze środkÓwwłasnychPartnerÓw Projektu.
KaŻdy z PartnerÓw oraz Lider Projektu zapewni w swoich budzetach środki finansowe,
ktÓrych łącznawartośćstanowi środkiwłasne,o ktÓrych mowa w ust. 1.
Pierwszy Partner Projektu zobowią7uje się do pokrycia 33,4yo wartości robot
budowlanych zrea|izowanych na jego terenie stanowiących koszty kwalifikowane oraz
||,4o/owartoŚct:
- kosztow nadzoru inwestorskiego,
. kosztÓw promocji projektu.
Drugi Partner Projekfu zobowiązuje się do pokrycia 33,4o/owartościrobÓt budowlanych
ztea|izowanychna jego terenie stanowiących koszty kwalifikowane oraz 22,0yo wartości:
- kosztow nadzoru inwestorskiego,
. kosztÓw promocji projektu.
W przypadku robÓt stanowiących koszty niekwalifikowalne Partnerzy pokrywają
33,40^ich wartościprzy czym kuŻdy z PartnerÓw pokrywa ich koszt proporcjonalnie do
wartościrobÓt tego samego rodzaju zrealizowanych na jego terenie.
Lider zobowią7uje się do pokrycia 66,6yo wartości ztea|izowanych robÓt
budowlanych, kosztÓw nadzoru inwestorskiego oraz kosztÓw promocji projektu , a tak'Że
|00% wartościkosfÓw opracowania sfudium wykonalności projektu i prognozy natęŻenia
ruchu.
Zadania Lidera Projektu będą obejmowały przede wszystkim:

przygotowanie
z
dokumentacji
zwięanej
przygotowanięm wniosku do WRPo,
przy gotowanie dokument acji pr zetargowej,
2.
przeprow adzęnie proc edur pr zetat gowyc h,
3.
przygotowanie wnioskÓw o płatność,
4.
5.
r ozliczenie inwestycj i.
8. ZadaniaPartnerÓw Projektu będą obejmowały przede wszystkim:
pomoc techniczną i merytoryczną związaną z przygotowaniem
l)
l.

wnioskuo dofinansowanieoraz niezbędnych załącnrikÓw
2)
aktywnego uczestnictwa i wspÓłpracy we wspÓlnych działantach

mających na celu rea|izacjęProjekfu,
3)
stosowania przyjętego systemu przepływu informacji i komunikacji
między Stronami Porozumienia.
9.
Strony Porozumienia odpowiadują solidarnie wobec osÓb trzecich za ich dziatanta
lub zaniechania wynikające z rea|izacji Projektu.
l0.
Po podpisaniu umÓw nadzor nad wykonawstwem przedsięwzięcia będzie
sprawowałLider Projektu, w tym rÓwnież obowią7ki inwestorskie.
l 1.
Płatności z tytułu udziału własnego PartnerÓw będą następować zgodnie z
harmonogftrmemfi nansowym, wynikaj ącym z zawartych kontraktÓw.

s10
Partnerzy udzielą Liderowi Projektu pomocy finansowej w wysokościokreślonejw s 8 ust. 3
i4.
Partnerzy Projektu przektŻąLiderowi Projektu środkifinansowe w formie dotacji celowych
w wysokości odpowiadającej udzielonej pomocy finansowej o ktorej mowa ust. 1 w
terminach określonychw zawartych odrębnie umowach o udzieleniu pomocy finansowej.
Lider Projektu ma prawo zuŻądaćod kazdego z PartnerÓw gwarancji zapłatykwot o ktÓrych
mowa w ust. 2 na 14 dni przed podpisaniem umowy przez Lidera Projehu z Zarządem
WojewÓdztwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania. Forma gwarancji zostanie
ustalona przez Lidera Projektu. . Gwarancja stanowić będzie zabezpieczenie Lidera Projekfu
przednie wywiąpaniem się PartnerÓw zterminowego przekazywania dotacji celowych.

s11
Strony Porozumienia na kuizdym etapie realizacji projektu będą traktowały priorytetowo
zagadnienia związane z rea|izacją projektu pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P
(Kuchary) granica powiatu . DojutrrÓw - Zduny na odcinku Kokanin . Zduny,,, w
szcze go|ności poprzez:
1. ścisłą
wspÓłpracę Z zespołemds. rea|izacji projektu,
2.
wydawanie obligatoryjnych uzgodnieri.

s12
Strony Porozumienia ustalają ie przedstawiciel kazdego Partnera Projektu moze uczestniczyc w
procedurachprzetargowychdotyczącychprzedsięwzięcia.

s13

t.

2.

J.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Lider Projektrr ma obowiryek wykorzystać środki finansowe' o ktÓrych mowa w $ 8
zgodnie z ce|arrti,na ktÓre je przeznaczono otaz złoŻyćpo zakoriczeniu realizacji celÓw,
określonych Porozumieniem, sprawozdanie tzeczowo-finansowe o ich wykorzystaniu w
ciągu roku budzetowego,do 3| stycznianastępnegoroku.
Po zakoriczeniu realizacji całościprzedsięwzięcia Lider Projektu przedstawi Partnerom
Projektu Sprawozdanie tzeczowo-finansowe z realizacji całego przedsięwzięcia w ciągu 3
miesięcy od daty podpisania ProtokołllZdawczo - odbiorczego.
Do przedmiotowych sprawozda Lider Projektu winien dołączyć wszelkie posiadane
dokumenty potwierdzające wydatkowanie otrzymanych środkow finansowych lub ich
zabezpieczenianaręalizację zobowiąza powstałychw związku z Porozumieniem.
Srodki finansowe nie wykorzystane zgodnie z ceIami' na ktÓre zostały przeznaczone w
okresie rea|izacji przedsięwzięcia podlegają w całościzwrotowi do budżetu Pierwszego
Partnera PĄektu oraz budżetuDrugiego Partnera Projekfu w trybie określonymw ust.S.
Środki finansowe, o ktÓrych mowa w ust. 4 nie wydatkowane lub nie zabezpieczone na
wydatki związane z przedmiotem niniejszego Porozumienia, winny zostać zwrÓcone
Partnerowi Projektu, ktÓry udzielił dotacji w terminie, o ktÓrym mowa w ust.2
Partnerom Projektu, kt&zy udzielili dotacji prrysługuje _ w kazdym czasie - prawo
kontroli realizacji przez Lidera Projektu powierzonych jej zadan i sposobu oraz zakresu
wykorzystanej dotacji.
Partnerzy Projekfu,ktorzy udzielili dotacji, mają takŻeprawo _ w kazdym czasie _ Żądać
od Lidera Projektu niezwłocznego złoŻeniapisemnych lub ustnych wyjaśnie doĘczących
rea|izacji przedmiotowego zadania oraz wykorzystania związanej z nim dotacji, a takŻe
przedłoienia stosownych dokumentÓw.
W przypadku, gdy Lider Projektu niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystuje otrzymane
od PartnerÓw Projektu . udzielających dotacji, środki finansowe, wÓwczas Partnerzy
udzielający dotacji, mogą Żądać,od Lidera Projekfu niezwłoczflego zwrotu tej części
udzielonej juŻ i nieprawidłowo wykorzystanej dotacji wraz z ustawolvymi odsetkami za
zwłokęw płatności
zobowięa .
Strony Porozumienia zobowiązane są do :
1) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej rea|izacji projektu,
zgodnie zzasadarti wynikającymi z ustawy 29 września1994 r. o rachunkowości(Dz.
U , z 2009 nr 15f poz, tff3 z poźn.zm.).
2) prowadzenia ewidencji zdarzen księgowych w sposÓb umozliwiający jednoznaczną
identyfikację kosztÓw ponoszonych na realizację projektu otaz powią,zanie płatnościz
dokonywanymi wydatkami z projektu, a takŻę identyfikację dowodÓw, na podstawie
ktÓrych dokonano płatności,
3) rzetelnego dokumentowania wydatkÓw za pomocą oryginałÓw rachunkÓw, faktur i
innych dokumentÓw stanowiących podstawę dokonywanych płatności,
4) utworzenia konta, na ktÓre umawiające się strony będą przekazywać środkifinansowe
na wspÓłfinansowanie inwestycji oraz za pomocą ktÓrego obsługiwać będą płatności
związane z projektem.

s14
1.

Majątek powstały na skutek rca|izacji przedmiotowego przedsięwzięcia będzie
własnością
Lidera Projektu.
2.
Lider i Partnerzy Projektu zobowią3ują się do zachowania celÓw i trwałości
projektrrprzez 5 lat od zakorłczeniaoperacji, czy|i od daty przekazartiapłatnościkoricowej w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

sls
Strony Porozumienia zobowią7ują się do przechowywania, udostępniania i
archiwizowania dokumentÓw z rca|izacji projektu, zgodnie z wytycznymi Instytucji
ZarządzającejwRPo w tym zakresie.
realizacją projektu będzie
2.
Część dokumentÓw i dowodÓw mliryarrych z
przechowywana u danego Partnera zgodnie z obowią,zującymi przepisami prawa w tym
zakresie i Partner ten zapewni dostępność tych dokumentÓw w razie zaistnienia takiej
potrzeby.
3.
Lider Projektu oraz Partnerzy zobowiąpują się poddać kontroli/wizytom
monitorującym dokonywanej przez InsĘrtucję Zarządzającą WRPO otaz inne uprawnione
podmioty do jej przeprowadzenia w zakresie prawidłowościrea|izacji projektu.
l.

s16
1.

wcześniejszegoodstąpieniaktÓrejkolwiek z
Strony Porozumienia dopuszczająmożliwość
nich od zavtartegoPorozumienia z wuimych przyczyn.Wystąpienie Strony z Porozumienia
następujena podstawie uchwałvjej Rady.
2.
Nie wywiryanie się ktÓrejkolwiek ze Stron Porozumienia ze zobowiązan wynikających z
zawartego Porozumienia, lub odstąpienie od niego moŻe doprowadzić, do wycofania się
częściowegolub całkowitego z finansow ania przedsięwzięcia .
a
J.
W przypadku zaistnienia okoliczności, o ktorych mowa w ust. 1 i/lub 2 Strony
Porozumienia nie wywią7ujące się ze zobowiąza lub odstępujące od Porozumienia
zobowiryane będą do poniesienia wszelkich kosztÓw zwiryanych z niezrealizowaniem zadan
wynikających z zawartej umowy tj.kosztÓw koniecznych do ukoriczenia inwestycji,
wszelkich kar i odszkodowari wynikłych z odstąlienia bądź rozwiryania wcześniej
zawaĘch umÓw, za ok'resrea|izacji całegoprzedsięwzięcia.

$17
Wszelkie zmiarty i uzupełnieniatreścininiejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod
rygorem niewazności.

s18
Do niniejszego Porozumienia mają zastosowanieprzepisy kodeksu cywilnego.

sle
Porozumienie podpisano w 6 jednobrzmiących egzempl atzach,po dwa dlakazdej ze stron.

s20
Porozumienię'wchodzi w życie z dniem jego podpisania i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym WojewÓ dznva Wielkopo l ski ego.

Lider Projehu

Projehu
Starosta

Wicestarosta

l-l Krzysztof Nosal l-l AndrzejDolny

Pierwszy Partner Projehu
WÓjt Gminy
/./ SebastianWardęcki

Drugi Partner
wÓjt Gminy
l-l Andrzej Nowak

