
UCHWAŁA NR XIII/88/2015
RADY GMINY BEJSCE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bejsce do zawarcia porozumienia z Gminą Opatowiec w sprawie 
realizacji wspólnego zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych na terenie gmin Bejsce i Opatowiec” 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art.18 ust. 2 pkt 12, art. 42 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 20l5 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 i 
6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1484 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Upoważnia się Wójta Gminy Bejsce do zawarcia porozumienia z Gminą Opatowiec stanowiącego 
załącznik do niniejszej uchwały w sprawie realizacji wspólnego zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych 
na terenie gmin Bejsce i Opatowiec” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

§ 2. Zadanie inwestycyjne, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały finansowane będzie w następujący 
sposób: 

1) środki z Unii Europejskiej – 63,63 % inwestycji, 

2) środki z budżetu Gminy Bejsce – 27,92 % inwestycji, 

3) środki z budżetu Gminy Opatowiec – 8,45 % inwestycji.

§ 3. Gmina Bejsce wykonuje zadania publiczne objęte porozumieniem. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bejsce. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Bejsce 

Jarosław Parada
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Załącznik do uchwały Nr XIII/88/2015
Rady Gminy Bejsce

z dnia 30 grudnia 2015 r.

POROZUMIENIE

zawarte w dniu ……………… pomiędzy Gminą Bejsce, 28-512 Bejsce reprezentowaną przez Wójta 

Gminy  Józefa  Zuwałę  przy  kontrasygnacie  Skarbnika  Gminy  Katarzyny  Klasińskiej  a  Gminą  

Opatowiec  reprezentowaną  przez  Wójta  Gminy  Sławomira  Kowalczyka  przy  kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej – Luty w sprawie  realizacji wspólnego zadania pod nazwą 

„Przebudowa dróg gminnych na terenie gmin Bejsce                      i Opatowiec”.

§ 1. 1.Gmina Bejsce i Gmina Opatowiec jako strony niniejszego porozumienia przystępują do 

wspólnej realizacji  zadania polegającego na przebudowie dróg gminnych na terenie gmin Bejsce i 

Opatowiec na n/w działkach ewidencyjnych:

1) Nr 53/2 w miejscowości Piotrkowice, gm. Bejsce,

2) Nr 482/2 i 549 w miejscowości Królewice, gm. Bejsce,

3) Nr 104 w miejscowości Mistrzowice, gm. Opatowiec.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie zrealizowane w 2017 roku.

§  2.  1.  Strony  ustalają  następujący  sposób  finansowania  zadania,  o  którym  mowa  w  §  1 

niniejszego porozumienia:

1) środki z Unii Europejskiej – 63,63 % inwestycji,

2) środki z budżetu Gminy Bejsce – 27,92 % inwestycji,

3) środki z budżetu Gminy Opatowiec – 8,45 % inwestycji.

2. Szczegółowe ustalenia finansowania zostaną zawarte w odrębnej umowie.

§ 3. Zakres zadania obejmuje:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej – każda z gmin dla drogi na swoim terenie,

2) Uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót – każda z gmin dla drogi na swoim terenie,

3) Opracowanie wspólnego wniosku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 

– 2020 oraz rozliczenie wniosku – Gmina Bejsce z udziałem przedstawiciela Gminy Opatowiec,

4) Przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych – Gmina  

Bejsce z udziałem przedstawiciela Gminy Opatowiec,

5) Zawarcie umowy z Wykonawcą zadania - Gmina Bejsce,

6) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego - Gmina Bejsce,
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7) Dokonanie  odbioru  końcowego  przedmiotowego  zadania  -  Gmina  Bejsce  z  udziałem 

przedstawiciela Gminy Opatowiec,

8) Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji w stosunku do Wykonawcy zadania – Gmina Bejsce.

§ 4. Wygaśnięcie niniejszego porozumienia może nastąpić w obszarze wzajemnych oświadczeń 

woli jego stron.

§  5.  Wszelkie  zmiany  niniejszego  porozumienia  wymagają  formy  pisemnej  po  rygorem 

nieważności.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy z  

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), ustawy z  

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20l5 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.).

§  7.  Wszystkie  kwestie  sporne  wynikłe  z  niniejszego porozumienia Strony rozstrzygać  będą 

polubownie.  W przypadku nie dojścia do porozumienia  spory podlegają rozstrzygnięciu   przez Sąd 

Rejonowy w Busku Zdroju.

§ 8. Porozumienie zostało zawarte w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 

stron.

§  9.  Porozumienie  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 

Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  Gmina Bejsce:    Gmina Opatowiec: 
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