Załącznik do uchwały Nr IX/54/15
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 25 marca 2015 r.
POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE
w sprawie powierzenia zadania własnego z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków w części
związanej z realizacją inwestycji polegającej na budowie tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej
"Ringu Kanalizacyjnego Słupska"

zawarte w Słupsku, w dniu _____________ 2015 r., pomiędzy:
1.

Miastem Słupsk, reprezentowanym przez:
__________________________________,

2.

Gminą Słupsk, reprezentowaną przez:
__________________________________,

łącznie zwanych Gminami.
Zważywszy, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w sprawach kanalizacji oraz usuwania
i oczyszczania ścieków komunalnych, jest zadaniem własnym Gminy oraz mając na uwadze, że
realizacja tego zadania możliwa jest przy udziale środków finansowych pochodzących z Unii
Europejskiej, uwzględniając zarazem, iż wspólne podjęcie działań i starań dla rozwoju sieci
kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk jest uzasadnione tak ekonomicznie jak i technologicznie,
Gminy zawierają porozumienie o następującej treści:
§1
Gmina Słupsk powierza a Miasto Słupsk przejmuje prawa i obowiązki związane z realizacją
zadania własnego z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, w części związanej z realizacją
tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska", zwanej dalej
Przedsięwzięciem.
§2
1. Bezpośrednią realizację przejętych, zgodnie z § 1 zadań, Miasto Słupsk powierzy spółce pod

nazwą „Wodociągi Słupsk” spółka z o.o. (dalej Spółka), której Miasto Słupsk jest
większościowym udziałowcem, a która posiada status przedsiębiorstwa wodociągowo-

1

kanalizacyjnego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
2. Spółka zrealizuje Przedsięwzięcie w ramach Programu pod nazwą „Gospodarka osadowa

w oczyszczalni

wraz

z

modernizacją

sieci

kanalizacyjnej

w aglomeracji

Słupsk”

dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013,
działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, którego
jest beneficjentem na podstawie zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i

Gospodarki

Wodnej

w

Gdańsku

(dalej

WFOŚiGW)

umowy

o dofinansowanie

nr POIS.01.01-00-00-106/13-00 z dnia 30 maja 2014 r.
3. Przewidywany termin realizacji Przedsięwzięcia : 31.12.2015r.

§3
1.

Gmina Słupsk zobowiązuje się partycypować w kosztach Przedsięwzięcia poprzez pokrycie
kosztów związanych z jego realizacją.

2.

Zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami przesyłu ścieków przez Gminę oraz na potrzeby Miasta,
ustalona została metoda alokacji kosztów, wg udziału w tzw. świetle rurociągów wynoszącym:
Teren
GMINA SŁUPSK
Zlewnia Redzikowo
Zlewnia Głobino
MIASTO SŁUPSK
Razem:

3.

Ilość ścieków [l/s]
72,5
27,5
45
92,2
164,7

Udział
44%
56%
100%

Według szacunków określonych na dzień zawarcia niniejszego porozumienia udział
w finansowaniu

Przedsięwzięcia, zgodnie z wyliczonym % udziałem w świetle rurociągu

wynosi:
Łączne szacunkowe koszty: 13 205 450,67 netto (bez kosztów pożyczki), z tego:
a) Miasto Słupsk: 56 % 7 395 052,38 zł netto,
b)

4.

Gmina Słupsk: 44 % -

5 810 398,29 zł netto,

Przyjmując, że zgodnie z umową nr POIS.01.01-00-00-106/13-00 i aneksem do umowy z dnia
23.12.2014r. uzyskane dofinansowanie Przedsięwzięcia wynosi: 51,94765959%, co stanowi
kwotę 6 859 922,56 zł netto, szacunkowa wartość udziału własnego Gmin jest następująca:

5.

a)

dla Miasta: 56 % - 3 553 495,74 zł netto,

b)

dla Gminy: 44 % - 2 792 032,37 zł netto,

Dla

zapewnienia pokrycia wkładu własnego na realizację

Przedsięwzięcia Spółka

upoważniona będzie do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW.
6.

W razie gdyby, rzeczywiste koszty realizacji Przedsięwzięcia okazały się wyższe, niż kwota

wskazana w ust. 3, a poniesione ponad tę kwotę koszty były celowe, Gminy zobowiązują się
skorygować wartość udziału własnego w realizacji przedsięwzięcia zgodnie z % udziałem
określonym w ust. 2
7.

Rozliczenie kwoty amortyzacji od wytworzonego majątku przypadającej na Miasto Słupsk
i Gminę Słupsk nastąpi według % udziału określonego w ust.2

8.

Wkład własny Miasta Słupska zostanie pokryty z amortyzacji wytworzonego w Projekcie
majątku, wykazanej

jako źródło finansowania inwestycji objętych Wieloletnim Planem

Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych (dalej: WPRiMUWiK)
obowiązującym dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę na terenie Miasta
Słupska.
9.

Wkład własny Gminy Słupsk zostanie w części

pokryty

z amortyzacji wytworzonego

w Projekcie majątku, wykazanej jako źródło finansowania inwestycji objętych WPRiMUWiK
obowiązującym dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę na terenie Gminy
Słupsk.
10.

Gmina Słupsk zobowiązuje się do udzielenia dotacji celowej Miastu Słupsk, w wysokości
wkładu własnego, nie znajdującego pokrycia w amortyzacji, o której mowa w ust. 9
i zabezpieczenia na ten cel środków w budżecie gminy.

11.

Wpłaty dokonane przez Gminę Słupsk w formie dotacji celowych na rachunek bankowy Miasta
Słupska wskazany w ust. 15 zostaną przez Miasto Słupsk wniesione w formie wkładu
gotówkowego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, na rachunek bankowy wskazany
w ust. 16.

12.

Realizacja wpłat wynikających z udziału własnego Gminy Słupsk nastąpi w formie:
a)

zaliczki w wysokości

200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) na poczet

zobowiązań Gminy, w terminie do dnia 30.09.2015r. oraz,
b)
13.

maksymalnie 5 rat realizowanych najpóźniej do 2020r.

Harmonogram i wysokość rat zostanie ustalona poprzez aktualizację WPRiMUWiK, po
podpisaniu umowy pożyczki, o której mowa w ust. 5. oraz rozstrzygnięciu postępowań na
wybór Wykonawcy robót.

14.

Ostateczne rozliczenie kosztów realizacji Przedsięwzięcia nastąpi po spłacie zobowiązań
wynikających z zaciągniętej pożyczki, o której mowa

w ust.5 i rozliczeniu końcowym

dofinansowania zgodnie z umową, o której mowa w ust. 4.
15.

Numer rachunku bankowego Miasta Słupsk …………………………………………

16.

Numer rachunku bankowego Spółki do wniesienia wkładu gotówkowego przez Miasto
Słupsk…………………………………

§4
1.

W przypadku braku możliwości uzyskania dofinansowania dla Przedsięwzięcia z przyczyn
obiektywnych, Gmina Słupsk zobowiązuje się do pokrycia wkładu własnego, nie znajdującego
pokrycia w amortyzacji, w wysokości wynikającej z rzeczywistych kosztów realizacji
Przedsięwzięcia.

2.

Harmonogram i wysokość rat zostanie ustalona poprzez aktualizację WPRiMUWiK.
§5

Właścicielem majątku wytworzonego w ramach Projektu na terenie Gminy Słupsk i Miasta Słupsk
będzie Spółka.
§6
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Słupsk, dn.

Strony Porozumienia
Miasto Słupsk

Gmina Słupsk

