UCHWAŁA NR 105/11
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 18 lipca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektu pn.
"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin:
Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 oraz art. 74 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Opatówek a:
1) Powiatem Kaliskim,
2) Gminą Godziesze Wielkie,
3) Gminą Koźminek,
4) Gminą Lisków,
5) Gminą Szczytniki
w sprawie realizacji projektu pn. " Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki".
2. Projekt porozumienia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Upoważnienia się Powiat Kaliski - Lidera do przygotowania i złożenia wniosków aplikacyjnych
o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu
Kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki” w formie dotacji
i pożyczki do NFOŚiGW oraz w formie dotacji do WFOŚiGW w Poznaniu.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Opatówek do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY NR 105/11
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 18 lipca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektu pn.
"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin:
Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki"
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach
współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku ( art. 18
ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 maca 1990 r. o samorządzie gminnym).
Zgodnie z art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 74 ww. ustawy celu wykonywania zadań gmina
może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami.
Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między
jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień.
Zawarcie porozumienia określonego niniejszą uchwałą umożliwi ubieganie się
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania, w ramach
programu priorytetowego pn. "System zielonych inwestycji (GIS) -Zarządzanie energią
w budynkach użyteczności publicznej", wykonania termomodernizacji budynków: Zespołu Szkół
w Tłokini Wielkiej, Szkoły Podstawowej w Opatówku oraz SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Opatówku. Program ten przewiduje wsparcie finansowe w formie dotacji, pożyczki lub dotacji
i pożyczki włącznie.
W związku z tym, że możliwość ubiegania się o dotację i pożyczkę mają projekty grupowe
o minimalnej wartości 5 mln zł, proponuje się realizację projektu w partnerstwie z innymi
samorządami.
Przewiduje się także równoczesne złożenie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków
dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Za cznik do Uchwa y Nr 105/11
Rady Gminy Opatówek z dnia 18 lipca 2011 r.

POROZUMIENIE
w sprawie realizacji projektu pod nazw :
„Termomodernizacja obiektów u.yteczno/ci publicznej Powiatu Kaliskiego
oraz gmin: Godziesze Wielkie, Ko4minek, Lisków, Opatówek i Szczytniki”
zawarte w dniu 20 lipca 2011 r. w Kaliszu pomi dzy:
(1) Powiatem Kaliskim
reprezentowanym przez: ………………………………………,
zwanym dalej ,,Liderem"
a
(2) Gmin$ Godziesze Wielkie
reprezentowan$ przez: ……………………………………. ,
(3) Gmin$ Ko'minek
reprezentowan$ przez: ……………………………………. ,
(4) Gmin$ Lisków
reprezentowan$ przez: ……………………………………. ,
(5) Gmin$ Opatówek
reprezentowan$ przez: ……………………………………. ,
(6) Gmin$ Szczytniki
reprezentowan$ przez: ……………………………………. ,
.$cznie (2-6) zwanymi ,,Partnerami", za0 pojedynczo ,,Partnerem"
b$d' wspólnie (1-6) zwanymi ,,Stronami", za0 pojedynczo ,,Stron$"
zosta.o zawarte Porozumienie (dalej: ,,Porozumienie") nast puj$cej tre0ci:
PREAMBU:A
Zwa3ywszy, 3e :
Strony zamierzaj$ wspólnie zrealizowa4 projekt pn. „Termomodernizacja obiektów
u3yteczno0ci publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Ko'minek,
Lisków, Opatówek i Szczytniki” (dalej: ,,Projekt"),
ka3da ze Stron przed zawarciem Porozumienia podj .a uchwa. , w której wyrazi.a wol
przyst$pienia do Projektu i jego realizacji,
Lider z.o3y do Narodowego Funduszu Ochrony <rodowiska i Gospodarki Wodnej, wniosek
o dofinansowanie projektu w formie dotacji oraz po3yczki,
Lider z.o3y do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony <rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu, wniosek o dofinansowanie projektu w formie dotacji,
Projekt b dzie wspó.finansowany ze 0rodków pochodz$cych z dotacji (30% kosztów
kwalifikowanych) oraz po3yczki (40% kosztów kwalifikowanych) udzielonych przez

Narodowy Fundusz Ochrony <rodowiska i Gospodarki Wodnej, a tak3e dotacji (20%
kosztów kwalifikowanych) udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony <rodowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
ka3da ze Stron o0wiadcza, i3 zabezpieczy finansowy wk.ad w.asny niezb dny do
uzupe.nienia finansowania realizacji Projektu,
Partnerzy uznaj$, i3 z punktu widzenia pomy0lnej realizacji Projektu celowym b dzie, aby
funkcj Lidera przy realizacji Projektu pe.ni. Powiat Kaliski,

Strony zgodnie postanawiaj$ co nast puje:
§1
[Przedmiot Porozumienia]
1. Przedmiotem Porozumienia jest okre0lenie wzajemnych praw i obowi$zków Stron przy
realizacji Projektu pod nazw$: „Termomodernizacja obiektów u3yteczno0ci publicznej
Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Ko'minek, Lisków, Opatówek i
Szczytniki”. Porozumienie wi$3e strony od dnia zawarcia przez czas niezb dny do realizacji
i rozliczenia finansowego Projektu.
2. Zakres rzeczowy i finansowy zada? w ramach Projektu okre0laj$ Za.$czniki Nr 1 i 2 do
Porozumienia, b d$ce jego integraln$ cz 0ci$. Zakres finansowy podany w Za.$czniku 2 do
Porozumienia ma charakter indykatywny i mo3e ulec zmianie.
3. Zestawienie planowanych 'róde. finansowania Projektu okre0la Za.$cznik Nr 3
do Porozumienia, b d$cy jego integraln$ cz 0ci$.
Zestawienie 'róde. finansowania w Za.$czniku 3 do Porozumienia ma charakter indykatywny
i mo3e ulec zmianie.
4. Niniejsze Porozumienie stanowi upowa3nienie udzielone Powiatowi Kaliskiemu - Liderowi
przez ka3dego z Partnerów do przygotowania i z.o3enia wniosków aplikacyjnych o
dofinansowanie projektu pod nazw$: „Termomodernizacja obiektów u3yteczno0ci publicznej
Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Ko'minek, Lisków, Opatówek i Szczytniki”
w formie dotacji i po3yczki do NFO<iGW oraz w formie dotacji do WFO<iGW w Poznaniu.
5. Niniejsze porozumienie stanowi pe.nomocnictwo udzielone Liderowi przez pozosta.e strony
Porozumienia do reprezentowania Partnerstwa w sprawach dotycz$cych Projektu
w kontaktach z NFO<iGW oraz WFO<iGW w Poznaniu.
6. W przypadku uzyskania dofinansowania w formie dotacji, w ramach podpisanej umowy
o dofinansowanie w formie dotacji koszty kwalifikowane b d$ ponoszone przez Lidera,
a tak3e przez ka3dego z Partnerów w zakresie ich dotycz$cym.
7. Niniejszym Lider upowa3nia ka3dego z Partnerów do ponoszenia kosztów kwalifikowanych
w zakresie ich dotycz$cym.
8. Lider b dzie realizowa. postanowienia Porozumienia przy pomocy zespo.u powo.anego
w urz dzie Starostwa Powiatowego w Kaliszu.
9. Partnerzy b d$ realizowa4 postanowienia Porozumienia przy pomocy zespo.ów powo.anych
w poszczególnych urz dach gmin.

§2
[Obowi zki Lidera]
1. Lider uczestniczy w realizacji swej cz 0ci Projektu zgodnie z przepisami prawa oraz
odpowiada za wspó.prac z Partnerami.

2. Do obowi$zków Lidera nale3y:
a) wspó.dzia.anie z Partnerami w zakresie realizacji Projektu;
b) przygotowania Projektu w zakresie rzeczowym dotycz$cym Lidera, z zachowaniem
najwy3szej staranno0ci, zgodnie ze swoj$ wiedz$, do0wiadczeniem, obowi$zuj$cymi
przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznymi NFO<iGW i WFO<iGW
w Poznaniu,
c) opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z wymaganymi decyzjami
administracyjnymi .$cznie z pozwoleniem na budow lub zg.oszeniem budowy,
d) wy.onienie wykonawców robót budowlanych dotycz$cych Lidera zgodnie z przepisami
dot. zamówie? publicznych,
e) realizacja robót budowlanych w zakresie rzeczowym dotycz$cym Lidera i ich rozliczenie,
f) zapewnienie terminowej realizacji p.atno0ci w ramach udzia.u w.asnego w finansowaniu
Projektu;
g) pokrycie wszelkich wydatków i kosztów prac dodatkowych dot. swojej cz 0ci Projektu
wynik.ych w procesie realizacji Projektu, niezb dnych do jego realizacji;
h) umo3liwienie przeprowadzenia kontroli Projektu oraz zapewnienie wgl$du w realizacj
Projektu w ka3dej jego fazie przez upowa3nione podmioty,
i) monitorowanie efektów redukcji wielko0ci emisji w stosunku do poziomu okre0lonego
w scenariuszu odniesienia poprzez zapewnienie w.a0ciwego opomiarowania no0ników
energii,
j) prowadzenie ewidencji zdarze? ksi gowych w sposób umo3liwiaj$cy jednoznaczn$
identyfikacj kosztów ponoszonych na realizacj Projektu oraz powi$zanie p.atno0ci
z dokonywanymi wydatkami Projektu, a tak3e identyfikacj dowodów, na podstawie
których dokonano p.atno0ci,
k) prowadzenie zbiorczego monitoringu efektów redukcji wielko0ci emisji w stosunku do
poziomu okre0lonego w scenariuszu odniesienia na poziomie ca.ego Projektu,
l) wykonywanie innych czynno0ci zwi$zanych z realizacj$ Projektu, a szczegó.owo
okre0lonych w dokumentach o realizacji Projektu.

3. Lider jest odpowiedzialny za ca.o04 realizacji rzeczowej i finansowej przedsi wzi cia,
za osi$gni cie efektu rzeczowego, ekologicznego oraz za trwa.o04 Projektu.
§3
[Obowi zki Partnerów]
1. Ka3dy z Partnerów uczestniczy w realizacji swej cz 0ci Projektu zgodnie z przepisami prawa
oraz odpowiada za wspó.prac z Liderem.
2. Do obowi$zków Partnerów nale3y:
a) wspó.dzia.anie z Liderem w zakresie realizacji Projektu;
b) przygotowania Projektu w zakresie rzeczowym dotycz$cym danego Partnera,
z zachowaniem najwy3szej staranno0ci, zgodnie ze swoj$ wiedz$, do0wiadczeniem,
obowi$zuj$cymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznymi
NFO<iGW i WFO<iGW w Poznaniu,
c) opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z wymaganymi decyzjami
administracyjnymi .$cznie z pozwoleniem na budow lub zg.oszeniem budowy,
d) wy.onienie wykonawców robót budowlanych dotycz$cych ka3dego Partnera zgodnie
z przepisami dot. zamówie? publicznych,

e) realizacja robót budowlanych w zakresie rzeczowym dotycz$cym danego Partnera i ich
rozliczenie,
f) zapewnienie terminowej realizacji p.atno0ci w ramach udzia.u w.asnego w finansowaniu
Projektu;
g) pokrycie wszelkich wydatków i kosztów prac dodatkowych dot. swojej cz 0ci Projektu
wynik.ych w procesie realizacji Projektu, niezb dnych do jego realizacji;
h) umo3liwienie przeprowadzenia kontroli Projektu oraz zapewnienie wgl$du w realizacj
Projektu w ka3dej jego fazie przez Lidera oraz przez inne upowa3nione podmioty,
i) monitorowanie efektów redukcji wielko0ci emisji w stosunku do poziomu okre0lonego
w scenariuszu odniesienia poprzez zapewnienie w.a0ciwego opomiarowania no0ników
energii,
j) prowadzenie ewidencji zdarze? ksi gowych w sposób umo3liwiaj$cy jednoznaczn$
identyfikacj kosztów ponoszonych na realizacj Projektu oraz powi$zanie p.atno0ci
z dokonywanymi wydatkami Projektu, a tak3e identyfikacj dowodów, na podstawie
których dokonano p.atno0ci,
k) wykonywanie innych czynno0ci zwi$zanych z realizacj$ Projektu, a szczegó.owo
okre0lonych w dokumentach o realizacji Projektu.
3. Ponadto Partnerzy na podstawie i w zakresie wyznaczonym umow$ o dofinansowanie
w formie po3yczki:
a) pozostaj$ odpowiedzialni za prawid.owo04 rzeczowej i finansowej realizacji
przedsi wzi cia i odpowiadaj$ przed NFO<iGW za prawid.owo04 ponoszonych kosztów
kwalifikowanych,
b) pozostaj$ odpowiedzialni za zapewnienie trwa.o0ci przedsi wzi cia,
c) nabywaj$ ruchomo0ci i nieruchomo0ci b d$ce efektem rzeczowym przedsi wzi cia, oraz
nabywaj$ maj$tkowe prawa autorskie w przypadku utworów chronionych prawami
autorskimi.
4. Partnerzy w zakresie umowy o dofinansowanie w formie dotacji oraz upowa3nienia do
ponoszenia kosztów kwalifikowanych, nabywaj$ w.asno04 ruchomo0ci i nieruchomo0ci
b d$cych efektem rzeczowym przedsi wzi cia oraz nabywaj$ maj$tkowe prawa autorskie
w przypadku utworów chronionych prawami autorskimi.

§4
[Uprawnienia Stron]
Ka3dej ze Stron przys.uguje prawo do:
a) wgl$du do wszelkiej dokumentacji i korespondencji dotycz$cej Projektu,
b) zg.aszania uwag dotycz$cych realizacji Projektu,
c) udzia.u w rozstrzyganiu spraw zwi$zanych z realizowanym Projektem oraz bezpo0rednio
dotycz$cych danej Strony.

§5
[Realizacja Projektu ]
1. Lider b dzie niezw.ocznie informowa4 NFO<iGW oraz WFO<iGW w Poznaniu
o zdarzeniach, które powoduj$, 3e kwota wydatków kwalifikowanych niezb dnych do

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

osi$gni cia produktów i rezultatów Projektu jest ni3sza ni3 maksymalna kwota okre0lona
w umowie o dofinansowanie.
Strony zobowi$zuj$ si zako?czy4 realizacj zakresu rzeczowego i finansowego Projektu,
wynikaj$cego z wniosku o dofinansowanie i harmonogramu Projektu, w okresie
kwalifikowania wydatków. Zako?czenie rzeczowej realizacji projektu oznacza zako?czenie
prac w ramach Projektu i obejmuje wykonanie pe.nego zakresu rzeczowego zgodnie
z harmonogramem rzeczowym oraz udokumentowanie wykonania robót, dostaw, us.ug
odpowiednimi protoko.ami odbioru lub innymi dokumentami potwierdzaj$cymi zgodno04
realizacji z warunkami umowy. Zako?czenie finansowej realizacji Projektu oznacza
zrealizowanie wszystkich p.atno0ci w ramach Projektu tj. poniesienie wydatków i pozyskanie
dokumentów stanowi$cych podstaw uznania wydatków w ramach projektu.
Strony szacuj$, i3 ca.kowity koszt realizacji Projektu wynosi ……………………………. PLN.
Wysoko04 kosztów inwestycji ka3dej ze Stron Projektu okre0la Za.$czniki nr 2 do
Porozumienia. Wk.ad w.asny ka3dej ze Stron nie mo3e by4 ni3szy ni3 10 % kwoty
ca.kowitych wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji Projektu
przypadaj$cych na Partnera.
Wydatki wykraczaj$ce poza maksymaln$ kwot wydatków kwalifikowanych, w tym wydatki
wynikaj$ce ze wzrostu kosztu ca.kowitego realizacji Projektu, po podpisaniu Umowy
o dofinansowanie, s$ wydatkami niekwalifikowanymi i zwi kszaj$ wk.ad w.asny beneficjenta.
Strona zobowi$zana jest pokry4 w ca.o0ci wydatki niekwalifikowane konieczne dla realizacji
Projektu w cz 0ci jej dotycz$cej.
Strony zobowi$zuj$ si zrealizowa4 Projekt w pe.nym zakresie, zgodnie z Umow$
o Dofinansowanie, z nale3yt$ staranno0ci$, zgodnie z obowi$zuj$cymi przepisami prawa
krajowego i wspólnotowego, w szczególno0ci:
1. zasad polityk wspólnotowych, które s$ dla niego wi$3$ce, w tym przepisów dotycz$cych
konkurencji, udzielania zamówie? publicznych, pomocy publicznej, ochrony 0rodowiska
oraz równouprawnienia kobiet i m 3czyzn;
2. wytycznych NFO<iGW oraz WFO<iGW w Poznaniu;
3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240
z pó'n. zm.);
Lider podejmie potrzebne dzia.ania zmierzaj$ce do zrealizowania Projektu zgodnie
z wnioskami o dofinansowanie i harmonogramem rzeczowo-finansowym Projektu, wraz
z jego pó'niejszymi aktualizacjami stanowi$cymi za.$czniki do umów o dofinansowanie, tak
aby zako?czenie realizacji Projektu nast$pi.o w okresie kwalifikowalno0ci wydatków
wskazanym w umowach.
Lider zobowi$zany jest do przekazywania NFO<iGW, WFO<iGW w Poznaniu lub podmiotom
przez nie wskazanym, na ka3de wezwanie, informacji i wyja0nie? na temat realizacji
Projektu, w tym tak3e do przedk.adania dokumentów lub ich po0wiadczonych kopii,
w.$czaj$c w to wszystkie faktury i wyci$gi bankowe dotycz$ce wydatków kwalifikowanych
poniesionych w ramach realizacji projektu.

§6
[Rozliczanie wydatków]
1. <rodki finansowe w postaci dotacji przekazywane b d$ bezpo0rednio na rachunek bankowy
Lidera Projektu, a nast pnie na rachunki bankowe Partnerów. <rodki finansowe w postaci
dotacji b d$ rozliczane przez Partnerów z Liderem na podstawie stosownych umów.

2. Lider b dzie sk.ada. wnioski o p.atno04 w ramach dotacji zgodnie z zawartymi umowami po
uprzednim przed.o3eniu przez Partnerów niezb dnych dokumentów stanowi$cych za.$czniki
do wniosku o p.atno04.
3. <rodki finansowe w postaci po3yczki b d$ przekazywane i rozliczane na podstawie umów
o dofinansowanie w formie po3yczki zawartych ze Stronami przez NFO<iGW.

§7
[Sprawozdawczo

]

1. Strony zobowi$zuj$ si do realizacji Projektu tak, aby zosta.y zrealizowane cele Projektu
oraz osi$gni te wska'niki okre0lone w Umowie o Dofinansowanie.
2. Ka3dy z Partnerów niezw.ocznie poinformuje Lidera o wszelkich okoliczno0ciach mog$cych
powodowa4 znaczn$ modyfikacj Projektu. Lider o powy3szych okoliczno0ciach b dzie
informowa. NFO<iGW oraz WFO<iGW w Poznaniu.

§8
[Zmiany w projekcie]
1. W przypadku konieczno0ci wprowadzenia zmian w Projekcie Strony przed z.o3eniem do
NFO<iGW lub WFO<iGW w Poznaniu wniosku o zaakceptowanie zmian ustal$ zakres
wniosku i jego uzasadnienie.
2. Partnerzy zobowi$zani s$ na bie3$co informowa4 Lidera o ka3dym przypadku zaistnienia
okoliczno0ci mog$cych opó'ni4 realizacj projektu lub jakiejkolwiek jego cz 0ci.

§9
[Kontrola]
1. Ka3da ze Stron, zobowi$zuje si podda4 kontroli w zakresie realizowanych umów
o dofinansowanie, prowadzanej przez NFO<iGW, WFO<iGW w Poznaniu lub inn$ instytucj$
uprawnion$ do przeprowadzania kontroli na podstawie odr bnych przepisów
i pe.nomocnictw oraz udost pni4, na 3$danie tych instytucji, wszelk$ dokumentacj zwi$zan$
z przygotowywanym Projektem oraz realizowanymi umowami o dofinansowanie.
2. Ka3da ze Stron jest zobowi$zana zapewni4 przedstawicielom instytucji, o których mowa
w §10 ust. 1, dost p do miejsc, gdzie wykonywane s$ prace zwi$zane z Projektem, cele
przeprowadzenia kontroli rzeczowej jego realizacji. Strony zobowi$zuj$ sie ponadto do
zapewnienia przedstawicielom instytucji przeprowadzaj$cej kontrol pe.nego dost pu do
pomieszcze?, w których realizowany jest Projekt, oraz dost pu do systemu komputerowego,
a tak3e do wszystkich dokumentów i plików komputerowych zwi$zanych z finansowym i
technicznym zarz$dzaniem Projektem.
3. Strony zobowi$zuj$ si wykonywa4 niezw.ocznie zalecenia pokontrolne w terminach
wskazanych w informacji pokontrolnej lub przedstawia4 uzasadnienia ich niewykonania wraz
z propozycj$ nowego terminu wprowadzenia zmian wynikaj$cych z zalece? pokontrolnych.
4. Strony b d$ 0ci0le wspó.pracowa4 przy przedstawieniu pisemnego stanowiska w odniesieniu
do informacji pokontrolnej obejmuj$cej zalecenia pokontrolne. Stanowisko pokontrolne
b dzie opracowywane przez Lidera przy udziale Partnerów.

5. Strony zobowi$zuj$ si
do przechowywania w sposób gwarantuj$cy nale3yte
bezpiecze?stwo informacji, wszelkich danych zwi$zanych z realizacj$ Projektu,
w szczególno0ci dokumentacji zwi$zanej z zarz$dzaniem finansowym, technicznym,
procedurami zawierania umów z wykonawcami, przez okres, który zostanie wskazany
w umowach o dofinansowanie.

§10
[Promocja i informacja]
Strony zobowi$zuj$ si do zapewnienia informowanie opinii publicznej o fakcie
otrzymania dofinansowania na realizacj Projektu, zgodnie z wytycznymi NFO<iGW
oraz WFO<iGW w Poznaniu.
§11
[Stosowanie przepisów dotycz cych zamówie& publicznych oraz przejrzysto
wydatkowania rodków w ramach Projektu]
1. Strony zobowi$zuj$ si do stosowania zasad konkurencyjno0ci i udzielania zamówie?
publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie?
publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759 z pó'n. zm.).
2. W toku post powania przetargowego do zada? ka3dego z Partnerów nale3e4 b dzie
w szczególno0ci: opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, prowadzenie
post powa?, rozstrzyganie protestów, a tak3e powo.ywanie komisji przetargowych oraz
podpisywanie umów z Wykonawcami.

§12
[Zmiany umowy o dofinansowanie]
W przypadku konieczno0ci dokonania zmiany umów o dofinansowanie zawartych
z NFO<iGW i WFO<iGW w Poznaniu, w szczególno0ci w zwi$zku cenami ofert
uzyskanymi w post powaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych
w celu realizacji Projektu, Strony w drodze konsultacji uzgodni$ stanowisko w sprawie
takiej zmiany.
§13
[Odpowiedzialno

]

1. Ka3da ze stron ponosi odpowiedzialno04 wobec pozosta.ych stron, bez ograniczenia
w zakresie wysoko0ci, za szkod wyrz$dzon$ przez w.asne dzia.anie lub zaniechanie
zwi$zane z realizacj$ niniejszego Porozumienia.
2. Nie wywi$zanie si którejkolwiek ze Stron ze zobowi$za? wynikaj$cych z niniejszego
Porozumienia lub odst$pienie od niego mo3e doprowadzi4 do wycofania si cz 0ciowego lub
ca.kowitego z finansowania przedsi wzi cia.
3. W przypadku zaistnienia okoliczno0ci, o których mowa w ust. 2, Strony nie wywi$zuj$ce si
ze zobowi$za? lub odst puj$ce od Porozumienia zobowi$zane b d$ do poniesienia
wszelkich kosztów zwi$zanych z niezrealizowaniem zada? wynikaj$cych z zawartego
porozumienia tj. kosztów koniecznych do uko?czenia projektu, wszelkich kar i odszkodowa?
wynik.ych z odst$pienia b$d' rozwi$zania wcze0niej zawartych umów za okres realizacji
ca.ego przedsi wzi cia.

§14
[Postanowienia ko&cowe]
1. Prawa i obowi$zki Stron okre0lone w niniejszym porozumieniu nie mog$ by4 przenoszone na
inne podmioty.
2. Wszelkie zawiadomienia, wiadomo0ci i informacje przekazywane pomi dzy Stronami winny
by4 sporz$dzone w formie pisemnej, przes.ane poczt$ elektroniczn$ lub dor czone osobi0cie
za pisemnym pokwitowaniem ich odbioru czy tez faksem na adres siedziby adresata.
Zawiadomienie przestane poczt$ elektroniczn$ lub faksem uwa3a si za dor czone pod
warunkiem otrzymania potwierdzenia.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie maj$ przepisy
Kodeksu cywilnego.
4. Ewentualna niewa3no04 dowolnego postanowienia niniejszego porozumienia nie ma wp.ywu
na niewa3no04 jej pozosta.ych postanowie?, które winny by4 interpretowane w miar
mo3liwo0ci w taki sposób, aby cel niniejszego Porozumienia, zgodnie z intencj$ Stron zosta.
osi$gni ty w sposób zgodny z prawem.
5. Ponadto Strony postanawiaj$ 3e w razie zaistnienia rozbie3no0ci b$d' w$tpliwo0ci
interpretacyjnych zarówno co do rozumienia poszczególnych terminów u3ytych
w Porozumieniu, jak i poszczególnych postanowie? Porozumienia b d$ interpretowa.y te
rozbie3no0ci w$tpliwo0ci poprzez pryzmat postanowie? dokumentów programowych
pochodz$cych od organów krajowych w.a0ciwych w sprawach Projektu.
6. Porozumienie zawarto w formie pisemnej. Zmiany i uzupe.nienia niniejszej umowy wymagaj$
formy pisemnej pod rygorem niewa3no0ci.
7. Porozumienie sporz$dzono w 6 jednobrzmi$cych egzemplarzach, po jednym dla ka3dej
ze Stron.

Podpisy przedstawicieli Stron:
(1) Powiat Kaliski
……………………………………………………......
(2) Gmina Godziesze Wielkie
……………………………………………………......
(3) Gmina Ko minek
……………………………………………………......
(4) Gmina Lisków
……………………………………………………......
(5) Gmina Opatówek
……………………………………………………......
(6) Gmina Szczytniki
……………………………………………………......

Za cznik nr 1 do Porozumienia w sprawie realizacji projektu pod nazw :
„Termomodernizacja obiektów u3yteczno0ci publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin:
Godziesze Wielkie, Ko'minek, Lisków, Opatówek i Szczytniki”
HARMONOGRAM RZECZOWY DLA PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

Powiat Kaliski

2011
III kwarta

IV kwarta

Okres realizacji
2012
I kwarta

II kwarta

III kwarta

IV kwarta

1. Termomodernizacja
budynku …………….

Gmina ……………

2011
III kwarta

1. Termomodernizacja
budynku ……………..

IV kwarta

Okres realizacji
2012
I kwarta

II kwarta

III kwarta

IV kwarta

Za cznik nr 2 do Porozumienia w sprawie realizacji projektu pod nazw :
„Termomodernizacja obiektów u3yteczno0ci publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin:
Godziesze Wielkie, Ko'minek, Lisków, Opatówek i Szczytniki”
BUDHET PROJEKTU

Jst.
Powiat
Kaliski
Gmina
Godziesze
Wielkie
Gmina
Ko'minek
Gmina
Lisków
Gmina
Opatówek
Gmina
Szczytniki

Dokumentacja
techniczna

KOSZTY KWALIFIKOWANE
Audyty
Roboty termo
energetyczne
modernizacyjne

Koszt
nadzoru

KOSZTY
NIEKWALIFKOWANE

RAZEM

Za cznik nr 3 do Porozumienia w sprawie realizacji projektu pod nazw :
„Termomodernizacja obiektów u3yteczno0ci publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin:
Godziesze Wielkie, Ko'minek, Lisków, Opatówek i Szczytniki”
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KRÓDE: FINANSOWANIA PROJEKTU
Jst.
Powiat Kaliski
Gmina
Godziesze
Wielkie
Gmina Ko'minek
Gmina Lisków
Gmina Opatówek
Gmina Szczytniki

Dotacja
NFOMiGW

Dotacja
WFOMiGW w
Poznaniu

Po.yczka
NFOMiGW

Wk ad
w asny

RAZEM

