Uchwała Nr XX/221/15
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Słupsk a Miastem Słupsk dotyczącej
realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego na ulicy Bohaterów
Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia”.
Na podstawie art. 10 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz 1515, poz. 1890)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do zawarcia z Gminą Słupsk umowy partnerskiej
regulującej zasady wspólnej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia”. Projekt umowy
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska
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Załącznik do Uchwały Nr XX/221/15
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Umowa Partnerska Nr ....................
z dnia .................... 2015 r.
w ramach zadania „Budowa ciągu pieszo - rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte
w Słupsku wraz z budową oświetlenia”
Na podstawie:
- art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 5 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515),
- art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.
z 2015 r., poz. 513 ze zm.),
- art. 220 ust. l i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.
885 ze zm.),
- art. 19 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.).
Miasto Słupsk z siedzibą w Słupsku , ul. Plac Zwycięstwa 3 zwane dalej Miastem,
reprezentowane przez:
1. …...........................................
2. …............................................
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta –
oraz
Gmina Słupsk, zwana dalej Gminą, reprezentowana przez
Wójta Gminy – Barbarę Dykier
przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy- Ewy Jasiewicz
zawierają umowę następującej treści:
§ 1.
1. Miasto jako realizator zadania pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego na ulicy Bohaterów
Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia” zabezpieczy w budżecie na rok 2017 kwotę
777.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.
2. Szczegółowe zestawienie kosztów określone zostanie po przeprowadzeniu postępowań
przetargowych.
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3. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej oraz prac budowlanych obejmujących
wybudowanie wzdłuż ul. Bohaterów Westerplatte na odcinku od skrzyżowania z ul. Hubalczyków do
granicy miasta przy miejscowości Głobino ciągu pieszo rowerowego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą.
§ 2.
Gmina przeznacza w roku 2016, na realizację zadania, o którym mowa w §1 ust.1 środki
w wysokości 223.000,00 zł.
§ 3.
1. Inwestorem zadania inwestycyjnego będzie Miasto Słupsk.
2. W ramach realizacji zadania Miasto zorganizuje i przeprowadzi postępowanie przetargowe na
wybór wykonawcy i będzie nadzorowało jego wykonanie.
3. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych.
4. Dopuszcza się możliwość aby w imieniu Miasta inwestycję prowadził i nadzorował Zarząd
Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
§ 4.
1. Gmina zobowiązuje się przekazać środki na rachunek bankowy Miasta …...................................
w transzach:
- I transza: w terminie do 7 dni roboczych od daty przedłożenia faktury wraz protokołem odbioru
dokumentacji projektowej,
- II transza stanowiącą różnice pomiędzy środkami o których mowa w § 2 a kosztem wykonanej
dokumentacji projektowej w terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy placu
budowy.
2. Miasto zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane środki wyłącznie na cel określony w § 1.
3. Miasto zobowiązuje się do zakończenia części zadania, finansowanego ze środków Gminy
najpóźniej do dnia 31.12.2016 roku.
4. W terminie 14 dni po wykonaniu zadania w części objętej dofinansowaniem ze środków Gminy,
Miasto przedłoży Gminie sprawozdanie z jego realizacji zawierające protokół rozliczenia
finansowego wraz z fakturami, kopie umów, protokoły odbioru zadania.
§ 5.
1. Gmina jest uprawniona do kontroli prawidłowego wykorzystania udzielonej dotacji zgodnie
z zakresem rzeczowym udzielanej dotacji określonym w § 1.
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1 upoważnieni pracownicy Gminy mogą badać
dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny poprawności
wykorzystania udzielonej dotacji oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących
realizacji zadania inwestycyjnego. Miasto na żądanie kontrolującego jest zobowiązana dostarczyć i
uzupełnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień w terminie określonym przez
kontrolującego.
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§ 6.
Środki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi na
rachunek bankowy Gminy ……………………………………… w terminie 14 dni od dnia
stwierdzenia nieprawidłowego ich wykorzystania lub stwierdzenia, że zostały niewykorzystane.
§ 7.
Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.
§ 8.
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9.
1. Umowa wygasa w przypadku nie pozyskania środków finansowych przez Gminę w wysokości
50% wartości zadania z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie „Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej
w Siemianicach".
2. Gmina zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Miasta o pozyskaniu środków z budżetu
państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 20162019”, w terminie 14 dni od daty otrzymania takiej informacji.
3. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron, w przypadku wystąpienia
okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają jej realizację.
§ 10.
Gmina może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia
wykorzystania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowego oraz nienależytego
wykonania postanowień umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego
realizowanego zadania inwestycyjnego, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli.
§ 11.
1. Zakończenie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Gminę sprawozdania, o którym
mowa w § 4 ust. 4.
2. Nie zgłoszenie uwag do sprawozdania w terminie 7 dni od daty jego otrzymania traktuje się
jako akceptację sprawozdania.
§ 12.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Miasto Słupsk
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