
UCHWAŁA NR 99/XIV/2016
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Gorzów Śląski w sprawie współpracy w zakresie planowania 
zbiornika retencyjnego na granicy gmin Gorzów Śląski - Praszka

Na podstawie art.10 ust.1,art. 18 ust.2, pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2015r. poz.1515) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zawrzeć porozumienie z Gminą Gorzów Śląski w sprawie współpracy w zakresie 
planowania zbiornika retencyjnego na granicy gmin Gorzów Śląski - Praszka.

2. Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Łazik
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Załącznik do Uchwały Nr 99/XIV/2016

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 28 stycznia 2016 r.

Porozumienie w sprawie planowania zbiornika retencyjnego na granicy gmin Gorzów Śląski-Praszka

zawarte w dniu ………………………………. w Gorzowie Śląskim pomiędzy:

Gminą Gorzów  Śląski z siedzibą w Gorzowie Śląskim  ul. Wojska Polskiego 15 , reprezentowaną przez :

Artura Tomalę  – Burmistrza Gorzowa Śląskiego,

zwaną w dalszej części porozumienia „Gminą Gorzów Śląski”,

a Gminą Praszka z siedzibą w Praszce, Plac Grunwaldzki 13, reprezentowaną przez :

Jarosława Tkaczyńskiego – Burmistrza Praszki ,

zwaną w dalszej części porozumienia „Gminą Praszka ”,

o następującej treści:

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na podstawie:  uchwały Rady Miejskiej  w Praszce nr 75/X/2015 z 
dnia 8 października 2015 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia zbiornika retencyjnego i 
uchwały Rady Miejskiej w Praszce nr 99/XIV/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zawarcia 
porozumienia z Gminą Gorzów Śląski w sprawie współpracy w zakresie planowania zbiornika retencyjnego na 
granicy gmin Gorzów Śląski - Praszka oraz uchwały Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim nr 
...........………………… z dnia…………………………. w  sprawie ...............................................................

§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie zasad współpracy w zakresie planowania zbiornika 
retencyjnego na granicy gmin Gorzów Śląski-Praszka.

§ 2. Zadanie, o którym mowa w § 1 obejmuje przygotowanie i opracowanie wstępnej  koncepcji zbiornika 
retencyjnego na granicy gmin Gorzów Śląski - Praszka oraz ewentualnych czynności przygotowawczych.

§ 3. Strony postanawiają, że Gmina Gorzów Śląski jest Liderem porozumienia, który zleci przygotowanie i 
opracowanie wstępnej koncepcji zbiornika, o którym mowa w § 1 oraz ewentualnych czynności 
przygotowawczych.

§ 4. 1. Wartość przedmiotu umowy strony niniejszego porozumienia szacują na kwotę do 100.000,00 zł.

2. Wykonawcy wybrani przez Lidera wystawią dwie faktury na każdą z gmin oddzielnie w wysokości 50% 
kwoty, o której mowa w ust.1 do zapłaty przez każdą z gmin.

§ 5. Strony niniejszego Porozumienia zobowiązują się do zabezpieczenia w budżecie środków finansowych, 
określonych w niniejszym Porozumieniu na dofinansowanie zadania realizowanego pn „Zbiornik retencyjny na 
granicy gmin Gorzów Śląski-Praszka”.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

§ 7. Wszelkie zmiany treści  niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 
rygorem nieważności.

§ 8. Do spraw  nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9. W przypadku wystąpienia ewentualnych sporów wynikłych z tytułu zawarcia i wykonania niniejszego 
porozumienia, w szczególności w zakresie rozliczenia kosztów jego realizacji, Strony będą dążyć do polubownego 
rozstrzygnięcia, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, właściwym do rozpoznania sporu będzie właściwy 
sąd powszechny.

§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 11. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa

egzemplarze otrzymuje Gmina Gorzów Śląski, a dwa egzemplarze Gmina Praszka.
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