
UCHWAŁA NR XXXIX/280/2022 
RADY GMINY ZŁOTA 
z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z póżn. zm.) Rada Gminy Złota uchwala 
co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami: Pińczów, 
Złota, Wiślica oraz Nowy Korczyn w celu wspólnej realizacji zadania w zakresie wykonania 
dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie 
gmin będących Partnerami Porozumienia tj. na odcinku Pińczów - Złota-Wiślica- Nowy 
Korczyn.
§ 2. Porozumienie międzygminne, o którym mowa w §1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.
§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, id:
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RA0Y ।

Auam Wypych





UZASADNIENIE

Gmina Pińczów, Gmina Złota, Gmina Wiślica oraz Gmina Nowy Korczyn, mając na celu 

promocję kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku mieszkańców oraz poprawę bezpieczeństwa 

na drogach, postanowiły podjąć wspólne kroki celem przygotowania dokumentacji projektowej 

szlaku rowerowego na odcinku Pińczów- Złota-Wiślica- Nowy Korczyn. Przedmiotem projektu jest 

ustalenie wzajemnych zasad i kierunków współpracy w zakresie realizacji w/w zadania.

Podjęcie uchwały w zakresie wspólnej realizacji zadania, daje podstawę do rozpoczęcia 

prac nad przygotowaniem dokumentacji szlaku komunikacyjnego, który stanowić będzie 

atrakcyjny kierunek turystycznych wypraw mieszkańców i poprawi bezpieczeństwo rowerzystów i 

kierowców.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.





Porozumienie
określające zasady współpracy przy realizacji zadania pn. „Trasa rowerowa na odcinku Pińczów - Złota - 

Wiślica - Nowy Korczyn - wykonanie dokumentacji projektowej".

Zawarte w Pińczowie dnia pomiędzy:

Gminą Pińczów zwaną dalej Liderem, reprezentowaną przez:

- Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Włodzimierza Baduraka 

przy kontrasygnacie

- Skarbnika Gminy - Mirosławy Wiśniewskiej

Gminą Wiślica zwaną dalej Partnerem reprezentowaną przez:

- Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica - Jarosława Jaworskiego 

przy kontrasygnacie

- Skarbnika Gminy - Haliny Sokołowskiej

Gminą Złota zwaną dalej Partnerem reprezentowaną przez:

- Wójta Gminy Złota - Tadeusza Sułka

przy kontrasygnacie

- Skarbnika Gminy - Ewy Pawełczak

Gminą Nowy Korczyn zwaną dalej Partnerem reprezentowaną przez:

- Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn - Pawła Zagaja 

przy kontrasygnacie

- Skarbnika Gminy - Joanny Parlak

Zwanych dalej Stronami

następującej treści:

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. 

poz. 559 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. 



poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Złota, Rady Miejskiej w Wiślicy, Rady Miejskiej w Pińczowie i Rady 

Miejskiej w Nowym Korczynie.

§1

Przedmiot Porozumienia

1. Niniejsze Porozumienie ma na celu:

1) Określenie zasad współpracy Stron Porozumienia przy realizacji zadania pn. „Trasa rowerowa na odcinku 

Pińczów - Złota - Wiślica - Nowy Korczyn wykonanie dokumentacji projektowej"

2. Na podstawie niniejszego porozumienia Strony postanawiają wspólnie wykonać dokumentację projektową ze 

wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami dla w/w zadania.

3. Zadanie zostanie podzielone na cztery etapy obejmujące zakres przedmiotowy każdego z Partnerów.

4. Partnerzy zawrą umowę na realizację zadania ponosząc koszty realizacji tej umowy na terenie własnej gminy.

5. Zmiany umowy w formie aneksu wymagają zgody Lidera i podpisu wszystkich członków Porozumienia.

6. Odbiór całości przygotowanej dokumentacji przeprowadzi Lider, po otrzymaniu informacji o prawidłowej 

realizacji umowy od Partnerów.

§2

Zasady funkcjonowania Partnerstwa

1. Realizację porozumienia koordynować będzie Lider.

Do zadań Lidera należeć będzie:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej z 

wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami dla zadania pn. „Trasa rowerowa na odcinku Pińczów - Złota - 

Wiślica - Nowy Korczyn wykonanie dokumentacji projektowej".

2) przygotowanie wzoru umowy z Wykonawcą

3) współpraca z Partnerami i Wykonawcą umożliwiająca wykonanie prac związanych z realizacją zadania, bez 
zbędnej zwłoki i z zachowaniem należytej staranności.

2. Partnerzy zobowiązują się do:

1) dostarczenia informacji i dokumentów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 

dotyczącego wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej

2) zawarcia umowy z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą

3) współpracy przy realizacji porozumienia, polegającej w szczególności na udzielaniu wszelkich informacji i 

wyjaśnień związanych z wykonaniem przedmiotu niniejszego Porozumienia

4) koordynowania realizacji umowy na terenie swojej gminy,

5) zapłaty za prace wykonane na terenie własnej gminy zgodnie z zawartą umową

6) przekazanie informacji o realizacji umowy do Lidera

4. Partnerzy Porozumienia zobowiązują się do wzajemnej współpracy oraz współpracy z Wykonawcą celem 

wykonania prac związanych z realizacją zadania.

5. Partnerzy zobowiązują się do wskazania swoich przedstawicieli do kontaktu i współpracy z Wykonawcą na 

potrzeby realizacji zadania.



§3

Rozliczenie finansowe zadania

1. Strony zobowiązują się do zabezpieczenia w swoich budżetach środków finansowych na wykonanie zadania.

2. Członkowie Porozumienia zawrą umowę dotyczącą realizacji zadania, ponosząc koszty jej wykonania na terenie 

własnej gminy.

3. Fakturowanie powiązane będzie z zakresem projektu dla każdej gminy, każdy członek Porozumienia reguluje 

faktury wystawione dla swojego zakresu umowy.

§4

Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Porozumienie zawiera się na czas oznaczony tj. czas realizacji zadania pn. „Trasa rowerowa na odcinku 

Pińczów - Złota - Wiślica - Nowy Korczyn wykonanie dokumentacji projektowej".

2. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a 

w szczególności Kodeks cywilny, ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o finansach publicznych.

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

4. Porozumienie sporządzono w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron Porozumienia.

Lider Gmina Pińczów

Partner Gmina Złota

Partner Gmina Wiślica

Partner Gmina Nowy Korczyn
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