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UCHWAŁA NR IV/23/2011
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 25 marca 2011 r.

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Golub - Dobrzyń, a Powiatem Golubsko - 
Dobrzyńskim, Gminą Golub - Dobrzyń, Gminą Radomin, Gminą Ciechocin oraz Gminą Zbójno. 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 
106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113). uchwala się, co nastepuje: 

§ 1. Postanawia się zawrzeć porozumienie pomiędzy Gminą Miastem Golub-Dobrzyń, a Powiatem Golubsko-
Dobrzyńskim, Gminą Golub-Dobrzyń, Gminą Radomin, Gminą Ciechocin oraz Gminą Zbójno w celu wspólnej 
realizacji i użytkowania inwestycji polegającej na budowie kompleksu basenowo – rekreacyjnego na terenie Gminy 
Miasta Golub–Dobrzyń, zgodnie z treścią określoną w załączniku do uchwały. 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Zbójno do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 1. 

§ 3. Wykonanie uchwały powiarza się Wójtowi Gminy Zbójno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeniowej urzędu. 
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Załącznik do Uchwały Nr IV/23/2011

Rady Gminy Zbójno

z dnia 25 marca 2011 r.

POROZUMIENIE 

w sprawie wspólnej realizaci i użytkowania inwestycji polegającej na budowie kompleksu basenowo-
rekreacjnego na terenie Gminy Miasta Golub-Dobrzyń. 

Zawarte w dniu .............................. w Golubiu - Dobrzyniu, pomiędzy: 
1. Gminą Miastem Golub - Dobrzyń reprezentowaną przez: 
................................... - Burmistrza Miasta Golubia - Dobrzynia, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 
.............................., 
2. Powiatem Golubsko - Dobrzyńskim reprezentowanym przez: 
................................... - Starostę Golubsko - Dobrzyńskiego, 
................................... - Wicestarostę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.............................., 
3. Gminą Ciechocin reprezentowaną przez: 
................................... - Wójta Gminy Ciechocin, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy .............................., 
4. Gminą Golub-Dobrzyń reprezentowaną przez: 
................................... - Wójta Gminy Golub-Dobrzyń przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy .........................., 
5. Gminą Radomin reprezentowaną przez: 
................................... - Wójta Gminy Radomin przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy .............................., 
6. Gminą Zbójno reprezentowaną przez: 
................................... - Wójta Gminy Zbójno przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy .............................., 

§ 1. 1. Strony porozumienia zobowiązują się wspólnie realizować i użytkować inwestycję polegającą na 
budowie kompleksu basenowo rekreacyjnego na terenie Gminy Miasta Golub-Dobrzyń, zwaną dalej inwestycją. 

2. Strony porozumienia uzgadniją, że inwestycja będzie realizowana w mieście Golubiu-Dobrzyniu na działce 
o numerze geodezyjnym 495/4, w obrębie 4, której właścicielem jest Gmina Miasto Golub-Dobrzyń. 

3. Prowadzącym inwestycję będzie Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, która zobowiązuje sie prowadzić wszystkie 
czynności związane z jej przygotowaniem i realizacją, a w szczególności: 

1) opracować koncepcję architektoniczno - budolaną, a następnie dokumentację techniczną inwestycji; 

2) uzyskać pozwolenie na budowę; 

3) przeprowadzić postepowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy; 

4) podpisać umowę z wykonawcą inwestycji; 

5) pełnić nadzór techniczny nad prowadzonymi roborami; 

6) dokonać końcowego odbioru robót przy udziale przedstawicieli stron porozumienia; 

7) sprawdzać faktury za wykonaną inwestycję; 

8) na bieżąco informować strony porozumienia o zaawansowaniu inwestycji; 

4. Termin realizacji inwestycji przewiduje się na lata 2012 - 2014. 

§ 2. 1. Budowa inwestycji będzie rozpoczęta pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej. 

2. Źródłem finansowania inwestycji będzie: 

1) dotacja ze środków Unii Europejskiej; 

2) środki własne stron porozumienia według nastepującego udziału: 

a) Powiat Golubsko-Dobrzyński - 300.000 zł; 



Id: ZXODE-QRMHZ-QLRRD-ZPGCF-SKKQH. Podpisany Strona 2

b) Gmina Ciechocin - 300.000 zł; 

c) Gmina Golub-Dobrzyń - 300.000 zł; 

d) Gmina Radomin - 300.000 zł; 

e) Gmina Zbójno - 300.000 zł. 

3. W pozostałym zakresie koszty inwestycji zostaną sfinansowane przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń. 

4. Strony porozummienia zobowiązują się do przekazania środków, o których mowa w ust. 2 na wskazane 
konto Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, w trzech równyhch ratach w terminie: 

1) I rata w terminie do końca 2012 r.; 

2) II rata w terminie do końca 2013 r.; 

3) III rata w terminie do końca 2014 r. 

5. Środki finansowe uzyskane na podstawie niniejszego porozumienia nie mogą być przeznaczone na inne cele 
niż określony w § 1. 

6. W przypadku wykorzystania środków finansowych niezgodnie z przeznaczeniem określonym w § 
1 porozumienia, otrzymane środki finansowe podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi. 

7. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń zobowiązuje się przedstawić stronom porozumienia dokumenty 
potwierdzające zakończenie inwestycji, prawidłowe wykorzystanie środków wraz z kopiami rachunków i faktur 
VAT, protokołami odbioru robót (częściowymi i końcowym), potwierdzonymi za zgodność z oryginałami przez 
osoby do tego upoważnione. 

§ 3. 1. Inwestycja wraz z terenem, na którym będzie zrealizowana stanowić będzie własność Gminy Miasta 
Golub-Dobrzyń. 

2. Strony porozumienia ustalają, że po oddaniu inwestycji do użytku w celu jej prowadzenia Gmina Miasto 
Golub-Dobrzyń wskaże lub wyłoni podmiot, którego finansowanie przewiduje się w sposób następujący: 

1) dochody własne; 

a) z tytułu dzierżawy i najmu, 

b) z tytułu opłat wstępu na basen i korzystania z infrastruktury rekreacyjnej, 

c) inne. 

2) dotacje z budżetów stron porozumienia; 

a) Gminy Miasta Golub-Dobrzyń w wysokości 50%, 

b) Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wysokości 10%, 

c) Gminy Ciechocin w wysokości 10%, 

d) Gminy Golub-Dobrzyń w wysokości 10%, 

e) Gminy Radomin w wysokości 10%, 

f) Gminy Zbójno w wysokości 10%. 

- poniesionych kosztów pomniejszonych o dochody własne. 

3. Szczegółowe zasady korzystania z inwestycji i ponoszenia kosztów jej ekspolatacji strony określą 
w odrębnym porozumieniu. 

§ 4. 1. Wysokość udziałów w kosztach inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i 3, oraz wysokość dotacji 
na prowadzenie inwestycji po jej zrealizowaniu, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, mogą ulec zmianie za zgodą 
wszystkich stron porozumienia. 

2. Zmiana porozumienia, o której mowa w ust. 1, oraz inne zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

3. Porozumienie może być rozwiązane na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za 
które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają jego realizację. 
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4. W przypadku rozwiązania porozumienia w trybie, o którym mowa w ust. 2, poniesione koszty oraz 
zobowiązania finansowe powstałe do momentu rozwiązania porozumienia nie podlegają zwrotowi. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 5. Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemlarzach po jednym dla kazdej ze stron. 

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 


