
 

UCHWAŁA Nr XXXV/232/2013 
RADY GMINY GA Ć 

z dnia 26 września 2013 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w realizacji zadania pn.: 
„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Białoboki nr ewid. 464/2, nr drogi 1 10553 
R w km 0+005 do 1+699 oraz nr ewid. 556, nr drogi 1 10552 R w km 0+000 do 1 +181” 
współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego 
pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo 
– Dostępność – Rozwój”. 

 
Działając na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     
/ Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 t.j. z późn. zmianami/. 
 

Rada Gminy Gać 
postanawia co następuje: 

§ 1 
Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Gać umowy o partnerstwie z Zakład 
Kamieniarski Marek Zygmunt, Białoboki 128, 37 – 207 Gać, w realizacji zadania pn. 
„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Białoboki nr ewid. 464/2, nr drogi 1 10553 
R w km 0+005 do 1+699 oraz nr ewid. 556, nr drogi 1 10552 R w km 0+000 do 1 +181”, 
współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod 
nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój”. 

§ 2 

Projekt Umowy stanowi załącznik do uchwały. 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

      

 

 



Umowa o partnerstwie w realizacji zadania pn.:  

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Białoboki nr ewid. 464/2, nr drogi 1 10553 

R w km 0+005 do 1+699 oraz nr ewid. 556, nr drogi 1 10552 R w km 0+000 do 1 +181” 

Nr 1/2013 

 

zawarta w dniu …….. 2013 r. pomiędzy: 
Gminą Gać, Gać 275, 37 – 207 Gać, reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Gać  - Grażyna Pieniążek  
a 

Zakładem Kamieniarskim Marek Zygmunt, Białoboki 128, 37 – 207 Gać, 
reprezentowanym  przez: 
Pan Marek Ziemniak 
 
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.)  
 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest  realizacja projektu infrastrukturalnego pn. „Przebudowa 
dróg gminnych w miejscowości Białoboki nr ewid. 464/2, nr drogi 1 10553 R w km 
0+005 do 1+699 oraz nr ewid. 556, nr drogi 1 10552 R w km 0+000 do 1 +181” 
współfinansowanego ze  środków  budżetu  państwa w ramach Programu Wieloletniego pod 
nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – 
Dostępność - Rozwój”. 
2. Zadanie planuje się do realizacji w roku 2014.  
 

       § 2 
Strony niniejszej umowy powołują Gminę Gać na lidera w realizacji zadania.  
 

     § 3 
1. Strony umowy zapewniają w swoich budżetach środki niezbędne na realizację 
projektu tj. 
a/ Gmina Gać – Lider  w łącznej wysokości 406 074,95 złotych (słownie: czterysta sześć 
tysięcy siedemdziesiąt cztery złote 95/100).  
b/ Zakład Kamieniarski Marek Zygmunt, Białoboki 128, 37 – 207 Gać - Partner  w łącznej 
wysokości 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) 
2. Kwotę  określoną w ust. 1 lit. b Partner przekaże na rachunek Gminy Gać w Banku 
Spółdzielczym w Łańcucie Oddział w Gaci nr 25 9177 1018 2003 2000 0619 0001 w terminie 
7 dni od otrzymania od Gminy Gać  zapotrzebowania na środki  wynikające  z  załączonych 
do zapotrzebowania, potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii faktur za 
przekazany do realizacji odcinek drogi wraz z protokołami odbioru. 



3. Lider  zobowiązuje się do przeznaczenia kwoty, o której mowa   w ust. 1 lit. b 
wyłącznie na cel określony w niniejszej umowie.  
4. Środki  finansowe  nie  wykorzystane lub   wykorzystane  na  inny  niż  określony                
w niniejszym   porozumieniu   podlegają   zwrotowi   na   rachunek Zakładu Kamieniarskiego 
Marek Ziemniak, Białoboki 128, 37 – 207 Gać.  
5. W budżecie Gminy Gać kwota określona w ust 1 lit a zostanie zaplanowana na rok 
2014.  
 

§ 4 
Strony określają następujący podział kompetencji w sprawach objętych niniejszym 
porozumieniem: 
1. Lider zobowiązuje się do: 
- przygotowania i złożenia wniosku aplikacyjnego do Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego  o dofinansowanie projektu  infrastrukturalnego pn. „Przebudowa dróg 
gminnych w miejscowości Białoboki nr ewid. 464/2, nr drogi 1 10553 R w km 0+005 do 
1+699 oraz nr ewid. 556, nr drogi 1 10552 R w km 0+000 do 1 +181”. 
-   rozliczenia kwestii finansowych związanych z realizacją projektu, 
- zapewnienia w imieniu stron umowy przestrzegania procedur monitoringu                  
i sprawozdawczości, 
-   zarządzania środkami finansowymi, zapewnienia płynności finansowej przedsięwzięcia, 
kontroli wydatkowania i rozliczania  środków w/w programu.   
2.      Partner zobowiązuje się do: 
 - ścisłej współpracy z Liderem w zakresie realizacji projektu 
 

§ 5  
1. Umowa została zawarta na okres realizacji projektu, o którym mowa w § 1 niniejszego 
porozumienia. 
2. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień umowy lub 
nienależytego wykonania obowiązków druga strona ma prawo rozwiązać umowę bez 
zachowania terminu wypowiedzenia, przez oświadczenia złożone na piśmie.  
3. Zmiany umowy w wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 6 
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 7  
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej 
ze stron  
 

§ 8 
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  


