
Uchwała Nr XII/67/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Żyrzyn do wspólnego przedsięwzięcia

inwestycyjnego pn. "Integracja gminnych istniejących i projektowanych

systemów kanalizacji sanitarnej

z oczyszczalnią ścieków w Puławach"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9

litera "e" i pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Rada Gminy uchwala, co

następuje:

§1

1.Gmina Żyrzyn przystępuje do wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.

"Integracja gminnych istniejących i projektowanych systemów kanalizacji

sanitarnej z oczyszczalnia ścieków w Puławach", którego wykonanie planuje

się w latach 2004 - 2007.

2.Upoważnia się Wójta Gminy do podpisania porozumienia pomiędzy Gminami,

a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi

Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach w brzmieniu stanowiącym załącznik do

niniejszej uchwały.

§2

Zabezpieczyć środki finansowe na realizację wspólnego przedsięwzięcia w części

obciążającej Gminę Żyrzyn w budżecie gminy w latach 2004 - 2007 określone w

§5 porozumienia, o którym mowa w §1 ust. 2.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do Uchwały Nr XII/67/2003

z dnia 4 grudnia 2003 r.

POROZUMIENIE

zawarte w dniu ......... w Puławach pomiędzy gminami:

1.Gminą Miasto Puławy reprezentowaną przez Prezydenta Janusza Grobla

2.Gminą Puławy reprezentowaną przez Wójta Mariana Pawłowskiego

3.Gminą Końskowola reprezentowaną przez Wójta Stanisława Gołębiowskiego

4.Gminą Kurów reprezentowaną przez Wójta Stanisława Wójcickiego

5.Gminą Markuszów reprezentowaną przez Wójta Andrzeja Rozwałkę

6.Gminą Żyrzyn reprezentowaną przez Wójta Andrzeja Bujka

7.Gminą Gniewoszów reprezentowaną przez Wójta Wiesława Andrzeja

Pawlonkę

8.Gminą Sieciechów reprezentowaną przez Wójta Kazimierza Stanisława

Pochylskiego

zwanymi dalej "Gminami" z jednej strony, a Miejskim Przedsiębiorstwem

Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach

reprezentowanym przez:

1.Władysława Grygiela - Prezesa Zarządu

2.Wincentego Niewińskiego - Wiceprezesa Zarządu

zwanym dalej "MPWiK" z drugiej strony o następującej treści:

§1

Przedmiotem porozumienia jest uczestnictwo i współpraca w sprawie realizacji

wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Integracja gminnych

istniejących i projektowanych systemów kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią

ścieków w Puławach" współfinansowanego ze środków funduszu spójności.

§2

1.Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane będzie wg koncepcji zawartej w

"Studium programowym integracji gminnych istniejących i projektowanych

systemów kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Puławach"

opracowanym przez "Ekosystem" Pracownie Badawczo-Projektowe Sp. z o.o.

w Zielonej Górze.



2.Szacunkowe nakłady na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego określone

w "Studium ..." o którym mowa w ust. 1, wynoszą 295 mln zł.

3.Zestawienie przewidywanych nakładów inwestycyjnych na realizację

przedsięwzięcia w rozbiciu na poszczególne gminy przedstawia załącznik nr 1

do porozumienia.

§3

Przedsięwzięcie inwestycyjne, o którym mowa w §1, obejmuje:

1)opracowanie materiałów celem przedłożenia do Unii Europejskiej po

pozytywnym ich zaopiniowaniu przez NFOŚiGW oraz zatwierdzeniu przez

Ministra Środowiska, prezentację tych materiałów na forum Komisji

Europejskiej,

2)prace przygotowawcze do realizacji inwestycji (badania geologiczne, pomiary

geodezyjne, opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntów itp.),

3)realizację inwestycji (roboty budowlano - montażowe, zakup urządzeń,

nadzory i przetargi, rozruch technologiczny itp.).

§4

1.W celu realizacji zadań, o których mowa w §3 Gminy upoważniają MPWiK do

ich reprezentowania wobec władz, urzędów i podmiotów gospodarczych we

wszystkich sprawach obejmujących realizację przedsięwzięcia

inwestycyjnego.

2.Upoważnienie powyższe obejmuje prawo do wyłonienia w trybie ustawy o

zamówieniach publicznych wykonawcy prac określonych w §3 pkt 1

obejmujących:

-opracowanie studium wykonalności,

-opracowanie raportu oddziaływania na środowisko,

-opracowanie wniosku o wsparcie przedsięwzięcia z funduszu spójności,

-udział w uzgodnieniach wniosku w jednostce wdrażającej fundusz.

3.Orientacyjny koszt prac wymienionych w ust. 2 wynosi 575.840 zł

(472.000 zł netto + 22% podatek VAT). Ostateczny koszt tych prac zostanie

określony po opracowaniu i przyjęciu dokumentacji przez NFOŚiGW.

§5

1.Gminy zobowiązują się do partycypowania w kosztach realizacji

przedsięwzięcia, nie znajdujących pokrycia w funduszach zewnętrznych, w

proporcji wynikającej z udziału nakładów na realizację obiektów



przypadających w nakładach ogółem przewidywanych na realizację

wszystkich obiektów.

2.Partycypacja Gmin w kosztach, o których mowa w §4 ust. 3, została

przedstawiona w załączniku nr 2 do porozumienia.

3.Udział, o którym mowa w ust. 2 może ulec zmianie w przypadku nie

przystąpienia którejkolwiek z Gmin do porozumienia, bądź jej wyeliminowania

na etapie wstępnej analizy poprzedzającej opracowanie studium

wykonalności.

4.Partycypacja Gmin w kosztach realizacji prac określonych w §3 pkt 2 i 3

zostanie przedstawiona po przyjęciu wniosku przez Unię Europejską w drodze

aneksu do porozumienia.

§6

1.W przypadku negatywnego załatwienia w całości lub w części wniosku o

wsparcie finansowe przedsięwzięcia inwestycyjnego ryzyko poniesionych strat

obciąża tę Gminę, której dotyczy negatywna decyzja. W takiej sytuacji Gmina

odstępuje od roszczeń związanych ze zwrotem poniesionych nakładów.

2.Postępowanie ust. 1 nie dotyczy sytuacji, kiedy Gmina zostanie

wyeliminowana na etapie wstępnej analizy poprzedzającej opracowanie

studium wykonalności.

§7

1.Zasady eksploatacji majątku trwałego powstałego w wyniku realizacji

przedsięwzięcia oraz sposób rozliczania należności za odebrane ścieki z

obszaru działania Gmin zostaną określone w drodze odrębnej umowy do

porozumienia.

2.Strony porozumienia wyrażają wolę, aby powstały w wyniku realizacji

przedsięwzięcia inwestycyjnego majątek trwały w przyszłości stał się

własnością MPWiK wniesiony w formie aportu przez Gminy do MPWiK po

podjęciu przez właściwe organy Gminy stosownych uchwał.

§8

MPWiK zobowiązuje się do organizowania okresowych spotkań uczestników

porozumienia w celu przedstawienia informacji o postępie prac związanych z

realizacją przedsięwzięcia.

§9



1.Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron z zachowaniem

3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2.Strona wypowiadająca porozumienie ponosi wszelkie koszty związane z jego

realizacją do momentu jego wypowiedzenia.

3.Strony nie mogą wypowiedzieć porozumienia po przekazaniu opracowań, o

których mowa w §4 ust. 2, do Unii Europejskiej.

§10

1.Porozumienie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia

.......... .

2.Warunkiem wejścia w życie porozumienia jest jego podpisanie co najmniej

przez Gminę Miasto Puławy, Gminę Puławy i Gminę Końskowola.

§11

Porozumienie sporządzono w 10-ciu jednobrzmiących egzemplarzach z

przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.



Załącznik Nr 1 do Porozumienia z dnia .......... .

Zestawienie nakładów inwestycyjnych na realizację przedsięwzięcia

inwestycyjnego pn. "Integracja gminnych istniejących

i projektowanych systemów kanalizacji sanitarnej

z oczyszczalnią ścieków w Puławach"

Lp. Obiekt Koszt obiektu w zł

1. Kanalizacja w Gminie Sieciechów 33.797.000

2. Kanalizacja w Gminie Gniewoszów 16.454.000

3. Kanalizacja w Gminie Żyrzyn 19.059.000

4. Kanalizacja w Gminie Markuszów 29.181.000

5. Kanalizacja w Gminie Puławy 39.303.000

6. Kanalizacja w Gminie Kurów 66.339.000

7. Kanalizacja w Gminie Końskowola 42.113.000

8. Kanalizacja i oczyszczalnia w Gminie Miasto Puławy 18.904.000

Razem nakłady na realizację obiektów (1-8) 265.150.000

1. Badania geologiczne, geofizyka, pomiary geodezyjne 2.000.000

2. Projekt budowlany, wykonawczy 8.850.000

3. Studium wykonalności 2.000.000

4. Wykup terenów 5.000.000

5. Odszkodowania 2.000.000

6. Nadzory, przetargi 8.000.000

7. Rezerwa 2.000.000

Ogółem nakłady 295.000.000



Załącznik Nr 2 do Porozumienia z dnia .......... .

Partycypacja Gmin w kosztach związanych z realizacją przedsięwzięcia

inwestycyjnego pn. "Integracja gminnych istniejących i projektowanych

systemów kanalizacji sanitarnej

z oczyszczalnią ścieków w Puławach"

Lp. Nazwa Gminy
Procentowy udział Gmin

w kosztach przedsięwzięcia

1. Gmina Sieciechów 12,75

2. Gmina Gniewoszów 6,21

3. Gmina Żyrzyn 7,19

4. Gmina Markuszów 11,00

5. Gmina Puławy 14,82

6. Gmina Kurów 25,02

7. Gmina Końskowola 15,88

8. Gmina Miasto Puławy 7,13

Razem 100,00


