Porozumienie

w sprawie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i realizacji projektu
w zakresie termomodernizacji budynków oświatowych w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 (zwanym dalej
POIiŚ) oraz złoŜenia wspólnego wniosku o dofinansowanie do Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (zwanym
dalej NFOŚiGW).
Na podstawie Art. 74 ust. 1 i 2 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku
(Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.).

Zawarte w dniu …………………..
pomiędzy:
Gminą Miasto Dębica z siedzibą w Dębicy, ul. Ratuszowa 2,
reprezentowaną przez:
Paweł Wolicki – Burmistrz Miasta Dębica
a
Gminą Dębica z siedzibą w Dębicy, ul. Batorego 13,
reprezentowaną przez:
Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica
o następującej treści:
§1
Gmina Miasto Dębica i Gmina Dębica postanawiają wspólnie ubiegać się
o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji
w zakresie termomodernizacji budynków oświatowych na terenie Miasta
i Gminy.
§2
Celem porozumienia jest przygotowanie i złoŜenie dokumentacji aplikacyjnej na
realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych na
terenie Gminy i Miasta Dębica” w ramach POIiŚ lub/i NFOŚiGW. Wartość
kosztorysowa projektu wynosi ok. 10 000 000 złotych (dziesięć milionów
złotych) brutto. Po stronie Gminy Miasto Dębica koszty inwestycji wynoszą
ok. 8 000 000 złotych (osiem milionów złotych) brutto, natomiast po stronie
Gminy Dębica ok. 2 000 000 złotych (dwa miliony złotych) brutto.

§3
Wnioskodawcą projektu ustanawia się Gminę Miasto Dębica. Gminę Dębica
ustanawia się Partnerem projektu.
§4
Koszty związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej Partnerzy
ponoszą proporcjonalnie do zakresu i kosztów inwestycji. Gmina Dębica wpłaci
na rachunek bankowy Gminy Miasto Dębica Nr 29 1240 4764 1111 0000 4863
3419 Bank Pekao S.A. 3 000 złotych (trzy tysiące złotych) brutto w terminie do
4 marca 2009 roku. Kopia dokumentów aplikacyjnych złoŜonych w konkursie,
zostanie dostarczona do siedzimy Gminy Dębica.
§5
Partnerzy zobowiązani są do przygotowania dokumentacji niezbędnej do
złoŜenia wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu, w tym:
- kosztorysy,
- pozwolenia na budowę,
- audyty energetyczne,
- inne informacje dotyczące inwestycji.
§6
Na wykonawcę studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wybiera się
Tarnowską Fundację Kultury z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 18/4.
§7
Ustala się, Ŝe kaŜda ze stron Porozumienia moŜe niezaleŜnie (samodzielnie)
ubiegać o pozyskanie finansowego wsparcia z innego źródła niŜ POIiŚ
lub NFOŚiGW i złoŜyć wniosek o dofinansowanie inwestycji w zakresie
termomodernizacji budynków oświatowych w ramach innego programu np.:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013.
§8
Strony Porozumienia ustalają, Ŝe będą się konsultowały przed podpisaniem
umowy o dofinansowanie inwestycji w zakresie termomodernizacji obiektów
oświatowych z innego źródła niŜ POIiŚ lub NFOŚiGW.
§9
W przypadku podpisania, przez jedną ze stron Porozumienia, umowy
o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji z innego źródła niŜ POIiŚ lub
NFOŚiGW niniejsze porozumienie zostaje rozwiązane.

§ 10
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla kaŜdej ze stron.
§ 11
Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

………………………………
Wójt Gminy Dębica

………………………………
Burmistrz Miasta Dębicy

