Uchwała nr XLV/45/37/2010
Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 26 sierpnia 2010
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia partnerskiego w realizacji projektu pn.:
„Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej nr 45 poprzez przebudowę ulicy
Wiejskiej w Roszkowie” pomiędzy Gminą Krzyżanowice a Heleną Wróbel i Robertem Wróbel
prowadzącymi działalność gospodarczą HERO-TRANS s.c., H.R. Wróbel w Roszkowie.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity) Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje:

§1
Upoważnia

się

Wójta

Gminy

Krzyżanowice

do

podpisania

Porozumienia

o współpracy pomiędzy Heleną Wróbel i Robertem Wróbel prowadzącymi działalność gospodarczą
HERO-TRANS s.c., H.R. Wróbel a Gminą Krzyżanowice w celu realizacji wspólnej inwestycji
obejmującej przebudowę ulicy Wiejskiej w Roszkowie planowanej do realizacji ze środków
„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalach 2008-2011”.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Gmina Krzyżanowice wspólne z Heleną Wróbel i Robertem Wróbel

prowadzącym działalność

gospodarczą HERO-TRANS s.c., H.R. Wróbel zamierza wykonać zadanie pod nazwą „Poprawa
dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej nr 45 poprzez przebudowę ulicy Wiejskiej
w Roszkowie”. Zadanie jest zgodne z celami Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych
2008-2011. Jednym z elementów wniosku jest zawarcie umowy z HERO-TRANS s.c., H.R. Wróbel.

POROZUMIENIE O PARTNERSTWIE W REALIZACJI PROJEKTU
„Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej nr 45 poprzez przebudowę ulicy
Wiejskiej w Roszkowie”

Porozumienie o partnerstwie w realizacji projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011, zwana dalej „Porozumieniem”, zawarte w dniu 01.09.2010 r. pomiędzy:
Gminą Krzyżanowice, z siedzibą w Krzyżanowicach przy ul. Głównej 5, zwanej dalej „Gminą”
reprezentowaną przez:
Leonarda Fulneczka – Wójta Gminy,
a
Heleną Wróbel i Robertem Wróbel prowadzącymi działalność gospodarczą HERO-TRANS s.c., H.R.
Wróbel z siedzibą 47- 450 Roszków, ul. Wiejska 43, zwany dalej „Partnerem”,
o następującej treści:
§1
1. Partnerstwo dąży do osiągnięcia celów Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008 – 2011.
2. Przedmiotem Projektu jest zadanie pod nazwą: „Poprawa dostępności komunikacyjnej drogi
krajowej nr 45 poprzez przebudowę ulicy Wiejskiej w Roszkowie”
3. Strony porozumienia stwierdzają zgodnie, że Partnerstwo związane zostało w celu realizacji
Projektu wskazanego w ust. 2.
4. Porozumienie określa zasady współpracy Partnera i Gminy przy realizacji Projektu
wskazanego w ust. 2.
§2
1. Porozumienie zostaje zawarte w wykonaniu Uchwały Nr XLV/45/37/2010 Rady Gminy
Krzyżanowice z dnia 26.08.2010 r. w sprawie Partnerstwa w realizacji Projektu przebudowy
drogi gminnej nr 612 609S
2. Zakres rzeczowy Projektu obejmuje przebudowę i remont drogi gminnej w Roszkowie
połączonej z DK 45.
3. Partner zapoznał się z projektem budowlanym i kosztorysami przedmiotowego zadania.
4. Strony ustalają, że prowadzącym zadanie w przypadku otrzymania dofinansowania
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 będzie Gmina, która
wyłoni

generalnego

w § 1 ust. 2.

wykonawcę

inwestycji

i

rozliczy

Projekt,

o

którym

mowa

§3
1. Wartość kosztorysowa robót wraz z kosztami nadzoru budowlanego po stronie Gminy wynosi
900.304,70 zł, wartość robót po stronie Partnera wynosi 1.000,00 zł.
2. Szczegółowe zasady finansowania oraz rozliczania określi odrębna umowa.

§4
1. Warunkiem realizacji Projektu jest uzyskanie dofinansowana z „Narodowego Programu
przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011”.
2. Beneficjentem środków jak i właścicielem zmodernizowanej drogi wraz z infrastrukturą
towarzyszącą będzie Gmina.
3. W przypadku braku refinansowania zadania ze środków „Narodowego Programu przebudowy
Dróg Lokalnych 2008-2011” projekt nie będzie realizowany.
4. Strony zobowiązują się do stałej współpracy i współdziałania w toku realizacji Porozumienia.
5. Porozumienie

obowiązuje

od

dnia

podpisania

do

czasu

zakończenia

i rozliczenia realizowanego Projektu.
6. Niniejsze porozumienie wygasa w przypadku nieuzyskana przez Gminę dofinansowania.
7. Nie można przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszego Porozumienia na osoby
trzecie.
8. Ewentualne spory, wynikłe na tle wykonywania Porozumienia, strony poddają rozstrzygnięciu
przez sąd powszechny wg właściwości ogólnej – miejscowej dla Gminy.
9. W

sprawach

nieuregulowanych

niniejszym

porozumieniem

mają

zastosowanie

w szczególności przepisy wskazane w podstawie prawnej Porozumienia, przepisy ustawy
o finansach publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej
ze stron.
11. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia pod rygorem nieważności wymagają formy
pisemnego aneksu o uzgodnionej i zaakceptowanej przez Strony treści.
12. Rozwiązanie niniejszego Porozumienia może nastąpić jedynie w drodze zgodnego
oświadczenia woli obu Stron oraz okoliczności, o których mowa w ust. 6

Partner

Przygotowała i sprawdziła pod wzgl.
formalno-merytorycznym i celowości
Barbara Juraszek
Tel. 032 4194050 wew.146
srodkipomocowe@krzyzanowice.pl

Gmina

