Załącznik do Uchwały Nr XIII/115/15
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Umowa Nr ....................
z dnia .................... 2015 r.

zawarte pomiędzy:
1. Gminą Słupsk z siedzibą w Słupsku przy ul. Sportowej 34, zwaną dalej „Gminą Słupsk”
reprezentowaną przez Barbarę Dykier - Wójta Gminy Słupsk, przy kontrasygnacie
Ewy Jasiewicz - Skarbnika Gminy Słupsk
2. Miastem Słupsk z siedzibą w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3 zwanym dalej „Miastem
Słupsk”, reprezentowanym przez................................przy kontrasygnacie..............................
3. Miastem Ustka z siedzibą w Ustce przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, zwanym
dalej „Miastem Ustka, reprezentowanym przez......................przy kontrasygnacie..........................
4. Gminą Ustka z siedzibą w Ustce przy ul. Dunina 24, zwaną dalej „Gminą Ustka”,
reprezentowaną przez ................................przy kontrasygnacie............................
5. Gminą Kobylnica z siedzibą w Kobylnicy przy ul. Głównej 20, zwaną dalej „Gminą
Kobylnica”, reprezentowaną przez............................przy kontrasygnacie..................................
6. Powiatem Słupskim z siedzibą w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, zwanym dalej
„Powiatem Słupskim”, reprezentowanym przez:
7. ............................................
8. ...........................................
przy kontrasygnacie..........................
określanymi dalej także jako Strony niniejszej Umowy
Działając na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318 z 2014 r.
poz. 379, 1072),
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.),
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
4. Uchwały Nr............Rady Gminy Kobylnica w sprawie...........
5. Uchwały Nr............Rady Miasta Słupska w sprawie............
6. Uchwały Nr............Rady Gminy Słupsk w sprawie...........
7. Uchwały Nr............Rady Gminy Ustka w sprawie..........
Id: AE7F9234-69D1-4FED-A41E-6C98B9558A1B. Uchwalony

Strona 1

8. Uchwały Nr............Rady Miasta Ustka w sprawie.............
9. Uchwały Nr............Rady Powiatu Słupskiego w sprawie...........
Strony zawierają porozumienie następującej treści:
§ 1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad współpracy Stron przy realizacji przez
Gminę Słupsk zadania pn. Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem
budowy ciągu pieszo - rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej„ biegnącej przez teren
administracyjny Miasta Ustka, Gminy Ustka, Gminy Słupsk, Miasta Słupsk, Gminy Kobylnica oraz
Powiatu Słupskiego.
§ 2.
1. Strony ustalają, iż gmina Słupsk w całości przygotuje i zrealizuje zadanie, o którym mowa w §
1 niniejszej umowy, przy ścisłej współpracy przedstawicieli samorządów - stron niniejszej Umowy
oraz po zawarciu stosownych porozumień z zarządcą drogi w celu przejęcia w/w zadania.
2. W ramach realizacji zadania Gmina Słupsk zobowiązana będzie w szczególności do
przeprowadzenia procedury przetargowej, w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji oraz map do
celów projektowych na zadanie "Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z
uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej".
3. Termin wykonania zadania strony ustalają na dzień ....................., z tym, że w zakresie
wykonania map do celów projektowych do dnia 15 grudnia 2015 roku.
§ 3.
1. Wartość zadania wskazanego w § 1 niniejszej umowy zostaje oszacowana wstępnie na 560
000,00 zł brutto, w tym 60 000 zł stanowić będą koszty map do celów projektowych a 500 000,00 zł
stanowią szacunkowe koszty opracowania koncepcji oraz decyzji środowiskowej.
2. Strony niniejszej umowy wyrażają wolę dofinansowania realizacji zadania w następujący
sposób:
1) Miasto Ustka, Gmina Ustka, Gmina Słupsk, Miasto Słupsk, Gmina Kobylnica proporcjonalnie do
długości drogi przebiegającej przez teren w każdej z gmin:
a) Gmina Kobylnica - 2,15 km - 11% od kwoty 500 000,00 zł, tj. 55 000,00 zł, w tym 20 000,00
zł wkładu pieniężnego w formie dotacji oraz wkład rzeczowy o wartości 35 000,00 zł w postaci
koncepcji nowego przebiegu drogi krajowej DK21 w gminie Kobylnica oraz kompletnego
wniosku o wydanie decyzji środowiskowej na ten odcinek,
b) Miasto Słupsk - 2,10 km - 11% - 55 000,00 zł,
c) Gmina Ustka - 5,04 km - 26% - 130 000,00 zł,
d) Miasto Ustka - 3,60 km - 19% - 95 000,00 zł,
2) Powiat Słupski - w wysokości 60 000,00 zł - z przeznaczeniem na koszty opracowania map do
celów projektowych.
3. Gmina Słupsk zabezpieczy środki finansowe na realizację zadania proporcjonalnie do długości
przebiegającej przez teren Gminy Słupsk, tj. w wysokości 165 000,00 zł, co stanowi 33% wartości
zadania - 6,60 km.
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4. Rzeczywista wysokość dofinansowania zadania przez jednostki samorządu wymienione w ust. 2
pkt 1 i ust. 3 zostanie określone przez Gminę Słupsk po przeprowadzeniu postępowania przetargowej
na "Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszorowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej„. Podstawą rozliczenia dofinansowania będą
rzeczywiste koszty wykonania zadania objętego niniejszą Umową oraz proporcje udziałów każdej ze
Stron w jego kosztach, określone powyżej.
5. Rzeczywista wysokość dofinansowania zadania przez Powiat Słupski zostanie ustalona przez
Gminę Słupsk po wyborze wykonawcy map do celów projektowych.
§ 4.
1. Strony niniejszej Umowy zobowiązują się do zabezpieczenia w budżecie środków finansowych,
określonych w §3 ust. 2 i 3 na dofinansowanie zadania realizowanego przez Gminę Słupsk na mocy
niniejszej Umowy:
- samorządy wskazane w §3 ust. 2 pkt 1) oraz w §3 ust. 3 na rok 2016,
- Powiat Słupski na rok 2015.
2. Strony Umowy przyjmują na siebie obowiązek przekazania dofinansowania w formie dotacji, w
wysokości określonej dla każdej ze stron wskazanej w § 3 ust. 2 i 3 niniejszej Umowy w terminie 14
dni od daty dostarczenia kopii faktur wraz z protokółem odbioru od wykonawcy map/dokumentacji
projektowej na rachunek bankowy Gminy Słupsk Nr …………………………………….
3. Strony niniejszej Umowy zobowiązują się do ścisłej współpracy przy uzgadnianiu koncepcji w
zakresie należącym do terenów każdej z nich w tym w szczególności dostarczania, informacji i
dokumentów, niezbędnych do wykonywania Umowy i zamówień udzielonych w ramach jego
wykonywania.
4. Przedstawiciele stron niniejszej Umowy mogą wchodzić w skład Komisji odbiorowej
dokumentacji projektowej.
5. Określa się termin wykorzystania dotacji do dnia 31 grudnia roku budżetowego, w którym
nastąpiło jej otrzymanie.
6. Po zrealizowaniu zadania Gmina Słupsk przekaże Stronom sprawozdanie rzeczowo – finansowe
w terminie 30 dni od jego zakończenia.
7. Strony umowy uprawnione są do kontroli prawidłowego wykorzystania udzielonej dotacji.
8. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 7 upoważnieni pracownicy stron umowy 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 z wykorzystaniem udzielonej dotacji.
9. Gmina Słupsk na żądanie kontrolującego jest zobowiązana dostarczyć i uzupełnić dokumenty i
inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień w terminie określonym przez kontrolującego.
10. Zwrot niewykorzystanej części dotacji, nastąpi w terminie 15 dni od terminów skazanych w §
2 ust. 3 niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie 15 dni od dnia wykonania danej części
zadania.
§ 5.
Do realizacji niniejszej Umowy mają w szczególności zastosowanie przepisy: ustawy o drogach
publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID), ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o
finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego.
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§ 6.
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zawarcie aneksu w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 7.
W przypadku wystąpienia ewentualnych sporów wynikłych z tytułu zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy w szczególności w zakresie rozliczenia kosztów jego realizacji, Strony będą dążyć
do polubownego rozstrzygnięcia w a przypadku niedojścia do porozumienia, właściwym do
rozpoznania sporu będzie Sąd Powszechny.
§ 8.
Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Gmina Ustka

Miasto Słupsk

Gmina Kobylnica

Gmina Słupsk

Miasto Ustka

Powiat Słupski

Id: AE7F9234-69D1-4FED-A41E-6C98B9558A1B. Uchwalony

Strona 4

