
Załącznik  
do uchwały nr XVII/152/2008 

Rady Gminy w Łodygowicach 
z dnia 28  marca  2008  r. 

 
Porozumienie w sprawie współdziałania Gminy Łękawica i Gminy Milówka z Gminą Łodygowice będącą liderem 

projektu Elektroniczna administracja w gminach Łodygowice, Łękawica, Milówka 
 

Zawarte w dniu ...........................r. w Milówce pomiędzy: 
Gminą Milówka w imieniu i na rzecz  której działa :  
Wójt Gminy – ………………………. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy………………………….,  
 
Gminą Łękawica w imieniu i na rzecz  której działa :  
Wójt Gminy – ………………………. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy………………………….,  
 
a 
 
Gminą Łodygowice w imieniu i na rzecz  której działa :  
Wójt Gminy - .......................................przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy........................ jako lider projektu  pod nazwą 
Elektroniczna administracja w gminach Łodygowice, Łękawica, Milówka. 
 
 
    Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.), uchwały nr .................. Rady Gminy Łodygowice z dnia  ................ 2008 r. oraz uchwały nr.................. Rady Gminy 
Łękawica z dnia............2008r. oraz uchwały nr.................. Rady Gminy Milówka z dnia............2008 r. 
 

§ 1 

1. Strony porozumienia poprzez jego realizacje wspólnie wykonają wniosek i w przypadku otrzymania dotacji zrealizują 
projekt pn. Elektroniczna administracja w gminach Łodygowice, Łękawica, Milówka 
2. Obowiązki stron porozumienia 
   2.1.Gmina lider  
a) będzie koordynowała przygotowanie projektu technicznego zadania, 
b) złoŜy wniosek na właściwy konkurs, 
c) wyłoni wykonawcę  zgodnie z ustawą z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
d) zawrze umowę z wykonawcą, w której zostaną określone szczegóły wykonania usługi, 
e) będzie dokonywać rozliczenia naleŜności za wykonaną usługę zgodnie z umową zawartą  

z wykonawcą. 
 
   2.1. Gmina Milówka i Łękawica 
a) przekazywać będzie Gminie liderowi środki finansowe na udział własny oraz inne koszty  

w wysokości ustalonej zgodnie z §2 porozumienia, na podstawie noty obciąŜeniowej wystawionej przez Gminę lidera, 
b) środki o których mowa wyŜej zostaną przekazane w terminie 7 dni od otrzymania noty obciąŜeniowej, 
c) aktywnie będzie uczestniczyła w realizacji części projektu dotyczącego Gminy, 
d) będzie udzielała wszelkiej pomocy liderowi w zakresie swojej Gminy. 

 
§ 2 

 
Wysokość środków finansowych naleŜnych Gminie liderowi na podstawie niniejszego porozumienia oblicza się jako udział 
własny przypadający na gminę oraz wszystkie koszty niekwalifikowane niezbędne do realizacji projektu proporcjonalnie do 
wartości projektu przypadających na gminę. 
 

§ 3 
 
Moc obowiązywania niniejszego porozumienia ustala się od dnia podpisania do dnia zakończenia projektu (rozumianego 
jako skuteczne rzeczowe i finansowe rozliczenie projektu względem Instytucji dotującej). 
 

§ 4 
 
1. Gmina Milówka i Łękawica ma prawo kontroli prawidłowości wykonywania zadań objętych Porozumieniem. 



2. W ramach prawa do kontroli Gmina lider jest zobowiązana udzielić Gminom wszystkich informacji dotyczących realizacji 
zadania objętego  niniejszym  porozumieniem. 
3. Pozostałe Gminy będą niezwłocznie i na kaŜde wezwanie dostarczały Gminie Lider Ŝądane dokumenty lub informacji 
potrzebne do realizacji Projektu. 
 

§ 5 
 

1. Projektem zarządzać będzie InŜynier Kontraktu wybrany w drodze postępowania przetargowego w trybie zapytania 
o cenę (Gmina Lider pokryje odpowiednio koszty MenedŜera Projektu i Prawnika Projektu, Koszty Księgowej 
Projektu w wysokości 1/3 kaŜda ze stron Porozumienia, koszty Koordynatora dla Milówki i koszty Koordynatora dla 
Łękawicy – odpowiednio właściwe Gminy). Ewentualny Podatek VAT pokrywany będzie w wysokości 1/3 dla 
kaŜdej ze stron. 

2. W związku z zasadą refundacji poniesionych kosztów po pojawieniu się jakiejkolwiek faktury u Lidera Projektu, 
Nota obciąŜeniowa wraz z kopia faktury będzie przesyłana do odpowiedniej Gminy (dla której powstał koszt) z 
terminem przesłanie środków na konto Lidera do 14 dni od dnia otrzymania Noty przez dana Gminę. 

§ 6 

Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 

§ 7 
 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla kaŜdej ze stron. 

§ 9 

Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
 
 
 
 
 
GMINA MILÓWKA                          GMINA ŁĘKAWICA                              GMINA ŁODYGOWICE 
 
 
 
 
 

 


