
UCHWAŁA NR XXXIV/213/2021 
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY 

z dnia 16 marca 2021 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego. 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1-2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Rada Miejska      w  Wiślicy uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Wyraża się wolę zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami: Pińczów, Złota, Wiślica - 
w celu wspólnej realizacji projektu dotyczącego stworzenia ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,  
biegnącej na terenie gmin będących Partnerami Porozumienia  tj. na odcinku Pińczów – Złota - Wiślica. 

§ 2.  

Porozumienie międzygminne, o którym mowa w §1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3.  

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica. 

§ 4.  

Traci moc uchwała Nr XXXIII/208/2021 z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie zawarcia porozumienia 
międzygminnego. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XXXIV/213/2021 
Rady Miejskiej w Wiślicy 
z dnia 16 marca 2021r. 

 

 

 

Porozumienie  

określające zasady funkcjonowania współpracy między Stronami przy realizacji zadania 

pn.” Trasa  rowerowa na odcinku Pińczów- Złota –Wiślica - wykonanie Programu 

Funkcjonalno Użytkowego ” 

 

Zawarte w Pińczowie dnia  ………  pomiędzy: 

 

Gminą Pińczów zwaną dalej Liderem, reprezentowaną przez: 

- Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów – Włodzimierza Baduraka  

przy kontrasygnacie  

- Skarbnik Gminy – Mirosławy Wiśniewskiej 

Gminą Wiślica, zwaną dalej Partnerem reprezentowaną przez: 

- Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica – Jarosława Jaworskiego 

przy kontrasygnacie  

- Skarbnik Gminy – Haliny Sokołowskiej 

Gminą Złota, zwaną dalej Partnerem reprezentowaną przez: 

- Wójta Gminy Złota – Tadeusza Sułka 

przy kontrasygnacie  

- Skarbnik Gminy – Ewy Pawełczak  

Zwanych dalej Stronami 

następującej treści: 

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz uchwał Gminy Złota,  

Gminy Wiślica i Gminy Pińczów 

§1 

1. Na podstawie niniejszego porozumienia Strony postanawiają wspólnie wykonać Program 

Funkcjonalno- Użytkowy wraz z  Raportem oddziaływania na środowisko dla zadania pn.  
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„Trasa  rowerowa na odcinku Pińczów- Złota –Wiślica- wykonanie Programu 

Funkcjonalno Użytkowego ” zwanego dalej „Programem”  o łącznej długości 28 km. 

2. Realizację porozumienia koordynować będzie Lider.  

Do zadań Lidera należeć będzie: 

- ogłoszenie postępowania na wyłonienie Wykonawcy Programu Funkcjonalno- 

Użytkowego wraz z  Raportem oddziaływania na środowisko dla zadania pn. „Trasa  

rowerowa na odcinku Pińczów- Złota –Wiślica- wykonanie Programu Funkcjonalno 

Użytkowego ”  

- współpraca z Partnerami i Wykonawcą celem sprawnego wykonania prac związanych 

realizacją Zadania, odbywającej się bez zbędnej zwłoki, i z zachowaniem należytej 

staranności 

- rozliczenie zadania,  

3. Partnerzy zobowiązują się do współpracy przy realizacji porozumienia, polegającej w 

szczególności na udzielaniu wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z wykonaniem 

przedmiotu niniejszego Porozumienia 

4. Partnerzy porozumienia mogą zgłaszać uwagi, propozycje do treści Programu 

5. Partnerzy niniejszego porozumienia deklarują solidarny udział w realizacji prac 

projektowych poprzez ich bieżące opiniowanie, wnoszenie uwag w zakresie niezbędnym 

do uzyskania spójnej i kompletnej dokumentacji technicznej uwzględniające interesy Stron 

porozumienia. 

6. Partnerzy Porozumienia zobowiązują się do pełnej, wzajemnej współpracy oraz 

współpracy z Wykonawcą celem sprawnego wykonania prac związanych realizacją 

Zadania, odbywającej się bez zbędnej zwłoki, i z zachowaniem należytej staranności. 

7. Partnerzy zobowiązują się do wskazania  swoich przedstawicieli do kontaktu i współpracy 

z Wykonawcą na potrzeby realizacji Zadania 

8. Wszystkie działania podejmowanie przez Lidera i Partnerów w ramach wykonywanego 

wspólnie zadania muszą być realizowane zgodnie z Porozumieniem i przepisami prawa 

§ 2 

1. Strony deklarują współfinansowanie wykonania Programu, którego szacunkowa wartość 

wynosi 140 000,00 brutto proporcjonalnie do długości trasy rowerowej biegnącej przez 

daną gminę na poniższych warunkach: 

- Gmina Pińczów- 10 km- 50 000,00 

- Gmina Złota-12 km- 60 000,00 

- Gmina Wiślica-6km- 30 000,00 

2. Każda ze Stron umowy zobowiązana jest do pokrycia przysługującego jej udziału 
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3. Partnerzy przekażą na konto Gminy Pińczów 60 1020 2629 0000 9702 0365 9802 środki 

finansowe w ciągu 14 dni od dnia podpisania niniejszego porozumienia. 

4. W sytuacji gdy po rozstrzygnięciu postępowania kwota wykonania programu będzie 

wyższa niż cena szacunkowa Partnerzy porozumienia zobowiązują się do podpisania aneksu 

do porozumienia zawierającego informację o pokryciu brakującej kwoty proporcjonalnie do 

długości trasy rowerowej biegnącej przez daną gminę.  

5. Lider dokona rozliczenia otrzymanych środków finansowych w terminie 30 dni od daty 

odbioru końcowego Programu, ale nie później niż do dnia 20.12.2021r. przesyłając do 

siedziby gmin kserokopie faktur, protokołu odbioru końcowego oraz 1 egzemplarza w wersji 

papierowej i elektronicznej opracowanego Programu 

§ 3 

 Niniejsze Porozumienie zawiera się na czas oznaczony do dnia 31.12.2021r. 

§ 4 

W sprawach nieregulowanych porozumieniem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny, ustawa o samorządzie gminnym i ustawa 

o finansach publicznych  

  § 5 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 § 6 

Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze 

Stron porozumienia. 

 

Lider           Partner 

……………………………………                                    …………………………………           

                                           

Partner 

…………………………………… 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6A9A0525-FA21-4B82-85A5-9C0F070E6A3F. Podpisany Strona 3



UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIV/213/2021
Rady Miejskiej w Wiślicy
z dnia 16 marca 2021r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

Gmina Pińczów, Gmina Złota ora z Gmina Wiślica, mając na celu potrzebę promocji kultury

fizycznej, zdrowotnego wypoczynku mieszkańców jak również kwestię bezpieczeństwa na drodze,

postanowiły podjąć wspólne kroki celem stworzenia szlaku rowerowego na odcinku Pińczów- Złota-

Wiślica. Przedmiotem projektu, jest ustalenie wzajemnych zasad i kierunków współpracy w zakresie

zrealizowania w latach 2021-2027 szlaku rowerowego na odcinku Pińczów -Złota -Wiślica.

Intencją porozumienia jest stworzenie warunków dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu.

Podjęcie uchwały w zakresie wspólnej realizacji inwestycji, daje podstawę do rozpoczęcia prac nad

budową rowerowego szlaku komunikacyjnego, który z uwagi na kierunek przewidzianej trasy (Pińczów-

Złota-Wiślica), stanowić będzie atrakcyjny kierunek turystycznych wypraw mieszkańców. Realizacja

projektu wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa na drogach w Powiecie Pińczowskim i Powiecie

Buskim, znacznie zmniejszając natężenie ruchu drogowego.

Gminą, która zobowiązała się być Liderem w projekcie budowy ścieżki rowerowej, będzie Gmina

Pińczów.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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