POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR ....................
GMINY WAŁBRZYCH I GMINY BOGUSZÓW-GORCE
z dnia 4 września 2014 r.
Gminą Wałbrzych
w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych przez Gminę Boguszów-Gorce realizacji zadania publicznego
w zakresie zarządzania drogami, polegającego na wykonaniu koncepcji oraz dokumentów niezbędnych do
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla projektu pod nazwą:
„Poprawa
bezpieczeństwa
i przepustowości ruchu w ciągu “Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa
w Gminie Boguszów – Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych” w części zlokalizowanej
w granicach administracyjnych Gminy Boguszów-Gorce, zawarte pomiędzy: Gminą Wałbrzych z siedzibą: pl.
Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych NIP 886-25-84-003, REGON 890718490 reprezentowaną przez: Romana
Szełemeja – Prezydenta Miasta Wałbrzycha, przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Wałbrzych – Ewy Kłusek,
zwaną dalej „Gminą Wałbrzych” a Gminą Boguszów-Gorce z siedzibą: pl. Odrodzenia 1, 58-370 BoguszówGorce NIP 886-25-72-804, REGON 890718188 reprezentowaną przez: Waldemara Kujawę – Burmistrza Miasta
Boguszowa-Gorce przy kontrasygnacie skarbnika Miasta Boguszów-Gorce – Edyty Wojtas – Wolskiej, zwaną
dalej „Gminą Boguszów-Gorce”
Na podstawie:
- uchwały nr XLV/280/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28.08.2014 r. w sprawie powierzenia
Gminie Wałbrzych realizacji zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami polegającego na wykonaniu
koncepcji oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia dla projektu pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu “Trasy
Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów–Gorce oraz obwodnicy Sobięcina
w Gminie Wałbrzych”,
- uchwały nr LXV/655/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29.08.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia o przejęciu od Gminy Boguszów-Gorce zadania publicznego w zakresie zarządzania
drogami polegającego na wykonaniu koncepcji oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla projektu pod nazwą: „Poprawa
bezpieczeństwa
i przepustowości ruchu w ciągu “Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa
w Gminie Boguszów – Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych”.
§ 1. 1. Mając na uwadze cele zapisane w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, w tym Cel
2 Zrównoważony transport i poprawa dostępności transportowej, rozwój Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz
współpracę pomiędzy Gminami Wałbrzych i Boguszów-Gorce, strony porozumienia deklarują wolę współdziałania
w latach 2014-2015 przy realizacji zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami, określonego
w szczególności w art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
260 ze zm.), polegającego na wykonaniu koncepcji oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla projektu pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa
i przepustowości ruchu w ciągu “Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów –
Gorce
oraz
obwodnicy
Sobięcina
w Gminie Wałbrzych”, zwanym dalej „ zadaniem”.
2. Całkowity koszt realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 szacowany jest na kwotę 320.000,00 złotych,
w podziale na:
a) realizację przedsięwzięcia dla projektu pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu
“Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów – Gorce oraz obwodnicy
Sobięcina w Gminie Wałbrzych” w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha 160.000,00 złotych,
b) realizację
przedsięwzięcia
dla
projektu
pod
nazwą:
„Poprawa
bezpieczeństwa
i przepustowości ruchu w ciągu “Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie
Boguszów – Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych” w granicach administracyjnych miasta
Boguszów-Gorce 160.000,00 złotych.

Id: BC492F15-D003-4765-AC7A-07B9EEAE794F. Przyjety

Strona 1

3. Przewidywany termin zakończenia częściowych etapów zadania oraz zakończenia rzeczowego zakresu
zadania, określonego w ust. 1, tj. uzyskanie protokołu odbioru robót częściowych oraz protokołu odbioru
końcowego, otrzymanie prawidłowo wystawionych faktur częściowych oraz faktury końcowej ustala się na
30 listopada danego roku budżetowego, natomiast termin zakończenia finansowego realizacji zadania oraz termin
wykorzystania pomocy finansowej ustala się na 15 grudnia danego roku budżetowego.
§ 2. 1. Gmina Wałbrzych oświadcza, że dysponuje potencjałem kadrowym i technicznym do prowadzenia
zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1. W imieniu Gminy Wałbrzych zadania związane z realizacją niniejszego
porozumienia wykonywać będzie Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu – jednostka
budżetowa Gminy Wałbrzych.
2. Gmina Wałbrzych, zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonywania obowiązków i uprawnień
zamawiającego, upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia.
W związku z powyższym Gmina Boguszów-Gorce udziela niniejszym
pełnomocnictw,
niezbędnych
do
zrealizowania
zadania,
ust. 1.

Gminie Wałbrzych wszelkich
o którym
mowa
w§1

3. Gmina Wałbrzych wyłoni wykonawców zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz regulaminami
udzielania zamówień publicznych, obowiązującymi w Zarządzie Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta
w Wałbrzychu , niezbędne do realizacji zadania oraz zawrze z nimi umowy na kwotę nie wyższą niż wynikające
z niniejszego porozumienia. Gmina Boguszów-Gorce może wskazać swych przedstawicieli do prac komisji
przetargowych oraz zobowiązuje się do wyznaczenia swych przedstawicieli w pracach komisji odbiorowych.
4. Gmina Wałbrzych zobowiązuje się do przekazania Gminie Boguszów-Gorce potwierdzonych za zgodność
z oryginałem kserokopii umów zawartych z wykonawcami.
5. Gmina Wałbrzych oraz Gmina Boguszów-Gorce zobowiązują się do bieżącego uzgadniania opracowywanej
koncepcji
w zakresie
zadania
pod
nazwą:
„Poprawa
bezpieczeństwa
i przepustowości ruchu w ciągu “Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa
w Gminie Boguszów – Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych”, odrębnie
w granicach administracyjnych swych miast.
6. Przed protokolarnym odbiorem koncepcji przez Gminę Wałbrzych, koncepcja winna uzyskać pozytywne
uzgodnienie od Gminy Boguszów-Gorce.
7. Gmina Wałbrzych zobowiązuje się do sporządzania sprawozdania w formie opisowej wraz z podaniem
zrealizowanego zakresu rzeczowego w terminie do 10 lipca danego roku wg stanu na dzień 30 czerwca oraz
w terminie do 15 stycznia następnego roku wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
8. Gmina Wałbrzych zobowiązuje się do sporządzania kwartalnego harmonogramu zapotrzebowania na środki
finansowe, o których mowa w § 3 porozumienia w terminie do:
- 05 stycznia na I kwartał danego roku budżetowego,
- 10 kwietnia na II kwartał danego roku budżetowego,
- 10 lipca na III kwartał danego roku budżetowego,
- 10 października na IV kwartał danego roku budżetowego.
§ 3. 1. Gmina Boguszów-Gorce przekaże dotację celową na rachunek bankowy Gminy Wałbrzych Bank
Handlowy
w Warszawie
SA
Nr
14 1030
1289 0000
0000 9000
0004
w łącznej kwocie do 160.000,00 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), co stanowi 100%
szacunkowej całkowitej wartości zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. b, w tym:
- w roku 2014 – do 10.000,00 złotych,
- w roku 2015 – do 150.000,00 złotych.
2. Przekazywanie środków finansowych następować będzie proporcjonalnie do fakturowania w terminie do
14 dni od daty wpływu do Gminy Boguszów-Gorce wniosku o płatność. Wniosek o płatność będzie zawierać:
a) dla opracowanej koncepcji – kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem opisanych i zatwierdzonych
faktur oraz protokół odbioru koncepcji,
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b) pozostałe opracowania i prace niezbędne do realizacji zadania – kserokopie potwierdzone
z oryginałem opisanych i zatwierdzonych faktur wraz z protokołem odbioru.

za zgodność

3. W przypadku, gdy złożona najkorzystniejsza oferta będzie przewyższać kwotę przeznaczoną na realizację
zadania,
Gmina
Wałbrzych
wystąpi
do
Gminy
Boguszów-Gorce
z wnioskiem o zwiększenie całkowitej wartości zadania. Gmina Boguszów-Gorce zobowiązuje się do rozpatrzenia
wniosku w terminie do 30 dni. W razie braku akceptacji wniosku, Gmina Wałbrzych może unieważnić
postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego.
4. W przypadku zawarcia umów na kwotę niższą niż określona w ust. 1, pozostała część udziału Gminy
Boguszów-Gorce może zostać przeznaczona na ewentualne roboty dodatkowe, zamówienia dodatkowe
i zamówienia uzupełniające, za pisemną zgodą Gminy Boguszów-Gorce.
5. Zwiększenie szacunkowej całkowitej wartości zadania o roboty dodatkowe, zamówienia dodatkowe
i zamówienia uzupełniające, niewchodzące w zakres określony w umowie lub
umowach zawartych
z wykonawcami podlegają odrębnym uzgodnieniom pomiędzy stronami porozumienia, które szczegółowo określą
zakres tych prac na podstawie protokołu konieczności.
6. W przypadku zmniejszenia całkowitej wartości zadania, w wyniku oszczędności poprzetargowych, kwota
udzielonej dotacji celowej ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu oraz rozliczeniu.
7. W przypadku braku możliwości wydatkowania przez Gminę Wałbrzych środków finansowych w danym
roku budżetowym Gmina Wałbrzych pisemnie powiadomi o tym fakcie Gminę Boguszów –Gorce w terminie do
dnia 01 listopada danego roku budżetowego.
8. Rozliczenie udzielonej dotacji nastąpi nie później niż 15 dni od określonego w § 1 ust. 3 terminu
zakończenia finansowego realizacji zadania i upływu terminu wykorzystania dotacji na podstawie faktur
częściowej
lub
końcowej
zgodnie
z zawartą
umową
lub
umowami
z wykonawcami.
9. Gmina
Boguszów-Gorce
zastrzega
sobie
prawo
kontrolowania
zadania
realizowanego
w części dot. Gminy Boguszów-Gorce pod względem merytorycznym i finansowym, w tym prawo do żądania
udostępniania niezbędnej dokumentacji, a Gmina Wałbrzych oświadcza, że takiej kontroli się poddaje.
§ 4. 1. Osobą odpowiedzialną za realizację zadania z ramienia Gminy Wałbrzych będzie Krzysztof Szewczyk –
Dyrektor
Zarządu
Dróg,
Komunikacji
i Utrzymania
Miasta
w Wałbrzychu.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację zadania z ramienia Gminy Boguszów-Gorce będzie Paweł Sosialuk –
Zastępca Burmistrza Miasta.
§ 5. Zmiany postanowień porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6. W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy o finansach publicznych, w szczególności art. 251 i art. 252 tej ustawy oraz przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych .
§ 7. Porozumienie chodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
§ 8. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla stron porozumienia
i jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Gmina Wałbrzych
Gmina Boguszów-Gorce
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