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POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE nr P/4/2015
w sprawie wspólnego projektu pod tytułem: „Bezpieczne Nadodrze – zapobieganie zagrożeniom
nadzwyczajnym poprzez doposażenie OSP Górzyca i Słubice” w ramach Lubuskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego
zawarte w dniu 13.02.2015 roku w Słubicach pomiędzy:
Gminą Słubice reprezentowaną przez Burmistrza Słubic – Tomasza Ciszewicza przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Słubice – Rafała Dydaka, a
Gminą Górzyca reprezentowaną przez Wójta Gminy Górzyca – Roberta Stolarskiego przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Górzyca – Beaty Gołębiowskiej
zwanymi dalej Partnerami, o następującej treści:
§ 1. 1. Strony porozumienia postanawiają zrealizować wspólnie projekt, polegający na przygotowaniu do
realizacji, a następnie - w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków UE - wspólnym wdrożeniu
Projektu „Bezpieczne Nadodrze – zapobieganie zagrożeniom nadzwyczajnym poprzez doposażenie OSP
Górzyca i Słubice” (dalej zwanego Projektem), zgłoszonego do realizacji w ramach LRPO.
2. Projekt dotyczy wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach i Górzycy w niezbędny sprzęt do
ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego oraz typowy sprzęt wykorzystywany w sytuacjach
przeciwpowodziowych.
3. Celem realizacji Projektu jest zwiększenie możliwości realizowania obowiązków wynikających
z uczestnictwa jednostek OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, w zakresie zapobiegania
i ograniczenia zagrożeń powodziowych w powiecie słubickim i regionie lubuskim.
§ 2. Projekt obejmuje wykonanie następujących działań:
1) prace przygotowawcze w ramach projektu:
a) przygotowanie zakresu rzeczowego projektu dotyczącego wyposażenia OSP,
b) przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (w tym studium wykonalności, wniosek, zakres zadań
i specyfikacja techniczna sprzętu),
c) przygotowanie dokumentacji przetargowej,
2) realizacje projektu:
a) zakup planowanego zgodnie z projektem sprzętu dla OSP,
b) promocje projektu,
c) nadzór nad realizacją projektu,
d) rozliczenie projektu,
e) trwałość projektu.
§ 3. 1. Realizację wspólnego projektu koordynować będzie Gmina Górzyca, zwana dalej Liderem.
2. Lider jest podmiotem wszelkich praw i obowiązków wobec Instytucji Zarządzającej LRPO.
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3. Lider jest odpowiedzialny za:
1) koordynację wszelkich prac związanych z przygotowaniem, wdrożeniem, a następnie rozliczeniem
projektu,
2) występowanie w charakterze instytucji uprawnionej do składania wniosku aplikacyjnego ze środków
LRPO,
3) podpisanie w imieniu partnerów umowy finansowania projektu,
4) zapewnienie współfinansowania Projektu przy jednoczesnym współfinansowaniu Projektu przez partnera,
5) przekazywanie zapłaconych, poświadczonych faktur Instytucji Zarządzającej LRPO,
6) dostarczanie wszelkich niezbędnych informacji na temat projektu Instytucji Zarządzającej a także innym
uprawnionym do tego instytucjom,
7) przeprowadzenie prac związanych z monitorowaniem projektu,
8) przechowywanie przez okres co najmniej 5 lat po dacie zakończenia realizacji projektu wszelkich danych
i dokumentów dotyczących realizacji projektu,
9) umożliwienie kontroli oraz audytu projektu na żądanie Instytucji Zarządzającej LRPO, a także innych
uprawnionych do tego instytucji,
10) promocję projektu,
11) nadzór nad prawidłową realizacją projektu.
4. Lider realizuje i nadzoruje planowane zakupy ustalone w dokumentacji Projektu, a Partner uczestniczy
w realizacji kontraktów w zakresie zgodnym z ogólnymi zasadami określonymi w LRPO.
5. Lider prowadzi zarządzanie projektem.
6. Strony niniejszego porozumienia mogą powierzyć funkcję zarządzania projektem innej instytucji
(np. inżynier projektu), która zostanie wybrana na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§ 4. 1. Partner porozumienia – Gmina Słubice jest beneficjentem współuczestniczącym we wszystkich
etapach projektu.
2. Partner wspólnie, pod kierownictwem Lidera, przygotowuje Projekt, przedkłada do oceny, a po
zatwierdzeniu realizuje, wybierając w tym celu wykonawców Projektu.
3. Partner odpowiada przed Liderem za:
1) realizację Projektu,
2) monitorowanie i raportowanie wdrażania Projektu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w LRPO,
3) terminowe przekazanie środków finansowych do Lidera,
4) przedkładanie na co najmniej dwa tygodnie przed określonym przepisami umowy informacji – sprawozdań
niezbędnych Liderowi do wywiązania się z warunków umowy finansowania,
4. Partner odpowiada za realizację celów projektu zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym przez 5 lat.
5. Jeżeli Partner nie zachowa celów lub w jakikolwiek inny sposób nie wywiąże się z porozumienia,
wówczas zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z realizacją swojej części projektu.
§ 5. 1. Lider oraz Partner porozumienia są beneficjentami współuczestniczącymi w przygotowaniu
i realizacji projektu.
2. Finansowanie studium wykonalności odbędzie się w podziale: 50% Lider Projektu i 50% Partner
Projektu, tj. 4.920,00 zł.
3. Przekazanie przez Partnera środków na rachunek Lidera odbędzie się na podstawie noty księgowej.
4. Do procentowego wkładu własnego gmin w realizację przedsięwzięcia przyjęto wytyczne LRPO, które
stanowią wkład własny Lider 15 %, Partner 15% w stosunku do kwoty projektu przypisanej każdej ze stron
a wynikającej z zakresu rzeczowego.
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5. Dla realizacji niniejszego porozumienia Lider utworzy jeden rachunek bankowy, na który będą
przekazywane wszelkie środki finansowe związane z realizacją projektu.
6. Uprawnionym do zarządzania zgromadzonymi na koncie środkami finansowymi jest Lider, który na
koniec realizacji projektu lub na pisemne żądanie Partnera porozumienia informuje go o stanie konta.
7. Partner przekazuje Liderowi środki finansowe brutto w wysokości i terminach wynikających z realizacji
harmonogramu projektu.
8. Lider sporządza zbiorcze zestawienie faktur, które przekazuje wraz z raportem finansowym do Instytucji
Zarządzającej LRPO.
9. Partner zobowiązuje się do dostarczenia Liderowi wszystkich dokumentów niezbędnych do sporządzenia
raportów finansowych, na co najmniej jeden tydzień przed ostatecznym terminem.
10. Instytucja Zarządzająca przekazuje Liderowi dotację ze środków LRPO, które następnie Lider dzieli
stosunkowo do zaangażowanych środków własnych Partnera i przekazuje Partnerowi w terminie 7 dni od ich
otrzymania.
11. W przypadku nie wywiązania się z podjętych przez stronę(y) uzgodnień finansowych i innych
warunków określonych w porozumieniu, strony porozumienia zastrzegają sobie prawo wypowiedzenia
porozumienia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
12. Szczegółowe zasady współfinansowania projektu oraz harmonogram realizacji Projektu partnerzy
określą po przyjęciu wniosku do dofinansowania.
13. Gmina Słubice zabezpieczy w budżecie gminy 160.000,00 zł na rok 2015.
§ 6. 1. W przypadku nie uzyskania dotacji z LRPO, Projekt może być realizowany przez strony
porozumienia w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z ich możliwościami finansowymi.
2. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszego porozumienia rozpatruje sąd powszechny właściwy
według miejsca zawarcia niniejszego porozumienia.
5. Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
6. Porozumienie zawiera się na czas trwania Projektu, licząc od dnia jego podpisania.
7. Porozumienie wchodzi w życie w dniu podpisania i zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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