
UCHWAŁA NR XXXIII/256/2013
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 25 stycznia 2013 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Opracowanie dokumentów 
strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego " w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.), Rada Gminy stanowi, co następuje: 

§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Świlcza - w charakterze Partnera - do realizacji projektu 
pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ” , zwanego 
dalej „Projektem”, wraz z Gminą Miastem Rzeszów jako Liderem Projektu oraz Współpartnerami: Gminą Głogów 
Małopolski, Gminą Boguchwała, Gminą Tyczyn, Gminą Chmielnik, Gminą Krasne, Gminą Trzebownisko, Gminą 
Czarna, Gminą Łańcut i Miastem Łańcut. 

§ 2. Wyraża się zgodę na zawarcie Porozumienia w sprawie realizacji Projektu, którego wzór stanowi załącznik 
do uchwały. 

§ 3. Gmina Świlcza zobowiązuje się do zabezpieczenia w budżecie środków finansowych niezbędnych do 
realizacji Projektu, w części Projektu jej dotyczącej. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/247/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia2012 r. w sprawie 
wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych 
i planistycznych dla rzeszowskiego obszaru funkcjonalnego - ROF" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2007-2013. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Ciszewski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/256/2013 

Rady Gminy Świlcza 

z dnia 25 stycznia 2013 r. 

POROZUMIENIE 

z dnia …………… 2013 r. 

w sprawie przygotowania i realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą: 
„Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” 

Porozumienie zawarte w Rzeszowie, pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów, reprezentowanej przez Tadeusza 
Ferenca – Prezydenta Miasta Rzeszowa, zwaną dalej Liderem Projektu, a: 

1. Gminą Boguchwała reprezentowaną przez:………………………... 

2. Gminą Chmielnik reprezentowaną przez:…………………………... 

3. Gminą Czarna reprezentowaną przez:……………………………… 

4. Gminą Krasne reprezentowaną przez: ……………………………. 

5. Gminą Łańcut reprezentowaną przez: ……………………………... 

6. Miastem Łańcut reprezentowanym przez: …………………………. 

7. Gminą Głogów Małopolski reprezentowaną przez: …………….…. 

8. Gminą Trzebownisko reprezentowaną przez: ………………….…. 

9. Gminą Tyczyn reprezentowaną przez: ………………………….….. 

10. Gminą Świlcza reprezentowaną przez: ……………………….…… 

zwanymi dalej Partnerami. 

§ 1. Przedmiot porozumienia 

1. Przedmiotem porozumienia jest wspólne działanie, zwane dalej Przedsięwzięciem , w celu przygotowania 
i realizacji projektu pod nazwą „ Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego ”, przewidzianego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na 
lata 2007-2013 (PO PT), zwanego dalej Projektem . 

2. Celem realizacji Przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do uzyskania w perspektywie finansowej 2014 – 
2020 dofinansowania na realizację projektów w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w szczególności 
na realizację tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

§ 2. Przedsięwzięcie obejmować będzie: 

1. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie Projektu wraz z załącznikami oraz innymi niezbędnymi 
dokumentami. 

2. W przypadku uzyskania dofinansowania w ramach PO PT – wspólną realizację Projektu. 

§ 3. Szczegółowe warunki współpracy stron 

1. Szczegółowe warunki współpracy stron niniejszego porozumienia zostaną określone na podstawie odrębnych 
porozumień po podpisaniu umowy o dofinansowanie z IZ PO PT. 

§ 4. Zarządzanie projektem 

1. Realizację wspólnego Przedsięwzięcia koordynować będzie Lider Projektu. 

2. Partnerzy upoważniają Lidera Projektu do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu. 
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3. Partnerzy upoważniają Lidera Projektu do podpisania umowy o dofinansowanie Projektu z IZ PO PT. 

4. W przypadku uzyskania dofinansowania w ramach PO PT Partnerzy upoważniają Lidera Projektu do 
przeprowadzenia postępowań przetargowych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, zawierania umów 
z Wykonawcami, nadzorowania ich realizacji, oraz ich rozliczania. 

5. W przypadku uzyskania dofinansowania projektu w ramach PO PT Partnerzy i Lider Projektu powołają 
Zespół ds. Realizacji Projektu i określą jego zadania. 

§ 5. Obowiązki Lidera 

Lider Projektu jest odpowiedzialny za: 

1. Organizację prac związanych z przygotowaniem i realizacją Projektu, w tym koordynację działań 
Partnerów. 

2. Sporządzenie i złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu. 

3. Przeprowadzenie postępowań przetargowych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, zawieranie 
umów z Wykonawcami, nadzorowanie ich realizacji w ramach Projektu, oraz ich rozliczanie. 

4. Ponoszenie wydatków w ramach realizacji Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartymi 
porozumieniami, o których mowa w § 3, ust. 1. 

5. Wypełnianie obowiązków sprawozdawczych w ramach realizacji Projektu. 

§ 6. Obowiązki Partnerów 

Partnerzy zobowiązują się do: 

1. Zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy, niezbędnych do realizacji projektu, w części 
dotyczącej Partnera z uwzględnieniem zapisów § 7. 

2. Bieżącego przekazywania Liderowi Projektu informacji i dokumentów niezbędnych do przygotowania 
i realizacji Projektu. 

3. Przekazywania środków pieniężnych na wskazany przez Lidera Projektu rachunek bankowy, w terminach 
określonych w drodze odrębnych porozumień, o których mowa w § 3, ust. 1. 

4. Współpracy przy realizacji Przedsięwzięcia. 

5. Każdy z Partnerów odpowiada bezpośrednio przed Liderem Projektu, a pośrednio przez IZ PO PT 2007-
2013, za realizację Przedsięwzięcia w zakresie obejmującym teren swojej gminy. 

§ 7. Finansowanie wspólnego przedsięwzięcia 

1. Strony niniejszego porozumienia zobowiązują się do pokrycia wkładu własnego stanowiącego 10% wartości 
Projektu określonej we wniosku o dofinansowanie Projektu. 

2. Udział Lidera projektu i Partnerów w sfinansowaniu wkładu własnego zostanie obliczony na podstawie 
wskaźnika biorącego pod uwagę powierzchnię każdej z gmin i liczbę mieszkańców według następującego wzoru: 
K * wkład własny, gdzie współczynnik K wyznacza się ze wzoru: 

P               L 
.......* 0,5 + ........... * 0,5 

∑P ∑L 

Oznaczenia: 

P - powierzchnia danej gminy w km2 /wg danych GUS - stan na 31 grudnia 2011 r./ 

∑P - suma powierzchni gmin uczestniczących w porozumieniu w km2 /wg danych GUS - stan na 31 grudnia 
2011 r./ 

L - ludność danej gminy /wg danych GUS - stan na 31 grudnia 2011 r./ 

∑L - suma ludności gmin uczestniczących w porozumieniu /wg danych GUS - stan na 31 grudnia 2011 r./ 

3. Dla realizacji niniejszego porozumienia Lider Projektu utworzy rachunek bankowy. 

4. Uprawnionym do zarządzania zgromadzonymi na koncie środkami finansowymi jest Lider Projektu. 
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§ 8. Postanowienia końcowe. 

1. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem jego nieważności. 

2. W sprawach nieunormowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszego Porozumienia rozpatruje sąd powszechny właściwy 
według miejsca zawarcia niniejszego Porozumienia. 

Podpisy Partnerów Porozumienia: 

1. Gmina M. Rzeszów ………………………………………………..… 

2. Gmina Boguchwała ………………………………………………….. 

3. Gmina Chmielnik ………………………………………………….. 

4. Gmina Czarna ………………………………………………….. 

5. Gmina Głogów Małopolski ………………………………………………….. 

6. Gmina Krasne ………………………………………………..… 

7. Miasto Łańcut ………………………………………………….. 

8. Gmina Łańcut ………………………………………………….. 

9. Gmina Świlcza ………………………………………………….. 

10. Gmina Trzebownisko ………………………………………………….. 

11. Gmina Tyczyn ………………………………………………….. 
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Uzasadnienie

Celem niniejszej uchwały jest umożliwienie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu Gminy Miasto 
Rzeszów jako Lidera projektu, w porozumieniu z gminami - Partnerami: Gminą Boguchwała, Gminą Czarna, 
Gminą Chmielnik, Gminą Głogów Małopolski, Gminą Krasne, Gminą Łańcut, Miastem Łańcut, Gminą 
Świlcza, Gminą Trzebownisko i Gminą Tyczyn, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-
2013. 

Celem projektu jest opracowanie wspólnych dokumentów strategicznych dla Miasta Rzeszowa i powiązanych 
z nim funkcjonalno - przestrzennie jednostek samorządu terytorialnego. Dokumenty te stanowić będą podstawę 
do ubiegania się w perspektywie finansowej 2014 – 2020 o zewnętrzne środki finansowe na realizację 
przedsięwzięć na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w szczególności o środki przeznaczone na 
realizację tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

Działanie to będzie elementem realizacji funkcjonalno - przestrzennej polityki rozwoju wykraczającej poza 
granice administracyjne miast określonej w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, oraz 
Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2020. 

Wartość projektu zostanie ustalona po ostatecznym zdefiniowaniu zakresu rzeczowego projektu a następnie 
dokonaniu rozeznania rynku i oszacowaniu wartości zamówienia. 

Zgodnie z warunkami konkursu minimalna wartość projektu wynosi 400 tys. zł, maksymalna wartość 
projektu wynosi 3 mln zł, natomiast Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego, który 
stanowi minimum 10% kosztów kwalifikowanych projektu. Dofinansowanie stanowi do 90% kosztów 
kwalifikowanych projektu. Wkład własny Wnioskodawcy zostanie sfinansowany przez Gminę Miasto Rzeszów 
jako Lidera projektu oraz pozostałe jednostki samorządu terytorialnego w częściach wynikających z ich udziału 
w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym mierzonym powierzchnią gminy i liczbą mieszkańców. Szczegółowe 
zasady finansowania ustalone zostaną po otrzymaniu Umowy o dofinansowanie projektu. 

Czas realizacji projektu to lata: 2013-2015. 
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