Uchwała Nr XX/174/08
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 30 stycznia 2008 r.

W sprawie wspólnej realizacji z Gminami Busko – Zdrój, Wiślica zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżek rowerowych w gminie Busko – Zdrój oraz w gminach Wiślica i Pińczów o dł. 29,7 km”


Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 10, art. 10 ust 1 oraz art. 18 ust 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r  Dz. U. Nr 142, poz 1591, z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1
Postanawia się, że Gmina Pińczów będzie realizowała wspólnie z gminami Busko – Zdrój i Wiślica zadanie pn: „Budowa ścieżek rowerowych w gminie Busko – Zdrój oraz gminach Wiślica i Pińczów o dł. 29,7 km”

§ 2
Zatwierdza się porozumienie zawarte w dniu 22 październik 2007r. pomiędzy Gminami Pińczów, Busko – Zdrój i Wiślica w sprawie określonej w § 1.
Porozumienie pomiędzy Gminą Pińczów a gminami Busko – Zdrój i Wiślica stanowi załącznik do uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                    Przewodniczący
                                                                                                    Rady Miejskiej
                                                                                                  Marek OMASTA


Uzasadnienie


	Tworzenie ścieżek rowerowych na terenie gminy Pińczów daje szansę rozwoju turystyki wypoczynkowej dla mieszkańców naszej gminy. Przyczynią się do rozwoju sportu i rekreacji. Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu wpłynie na poprawę zdrowia i samopoczucia mieszkańców.
	Wykorzystanie istniejącego szlaku po byłym torowisku oraz wspólna inwestycja trzech gmin obniży koszty przedsięwzięcia. Dodatkowo ścieżka rowerowa biegnąca przez teren gminy Wiślica i Busko – Zdrój umożliwi przyciągnięcie do naszej gminy kuracjuszy przebywających na leczeniu w Buskich sanatoriach.


                                                                                                   Zastępca Burmistrza
                                                                                             mgr inż. Marek Zatorski





      





























POROZUMIENIE
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w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej po śladzie torów kolejowych na terenie gmin: Busko-Zdrój, Pińczów i Wiślica województwa Świętokrzyskiego.

Pomiędzy:
	1. Gminą Busko-Zdr6j reprezentowaną przez:
	p. Piotr Wąsowicz - Burmistrz Miasta i Gminy w Busku-Zdroju,
	2. Gminą Pińczów reprezentowaną przez:
	p. Włodzimierz Badurak - Burmistrz Miasta i Gminy w Pińczowie,
	3. Gminą Wiślica reprezentowaną przez:
	p. Stanisław Krzak- Wójt Gminy Wiślica
	§l

l. Celem Porozumienia jest wspólne przygotowanie i realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ścieżki rowerowej po śladzie torów kolejowych na terenie gmin Busko-Zdrój, Pińczów i Wiślica województwa Świętokrzyskiego.
2. Na podstawie niniejszego Porozumienia Strony - Uczestnicy Porozumienia zamierzają wspólnie -przygotować rLrealizować-inwestycję-mającą"'"lIa-"ce1u-podniesienie--atrakcyjności turystycznej terenów w/w gmin województwa Świętokrzyskiego.

3. Projekt będzie realizowany w oparciu o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu
	Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego działanie 5.3.

§2

1. W ce1u sprawnego przygotowania i rea1i7,acji 7,adania inwestycyjnego uczestnicy Porozumienia powierzają Gminie Busko-Zdrój rolę lidera i koordynatora merytorycznego przedmiotowej inwestycji.
2. Koordynator merytoryczny zadania inwestycyjnego tj. Gmina Busko-Zdrój będzie odpowiedzialna za:
a) przygotowanie dokumentacji oraz wszczęcie postępowania przetargowego na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego ścieżki rowerowej,
b) merytoryczne przygotowanie inwestycji w zakresie uzyskania projektu budowlanowykonawczego, wszelkich decyzji administracyjnych i uzgodnień branżowych niezbędnych do przygotowania wniosku o pozwolenie na budowę,
c) przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w
	ramach RPOWŚ działanie 5.3.	.
3. Gminy związane Porozumieniem będą zobowiązane na wniosek Koordynatora merytorycznego udzielać wszelkich informacji, uzyskać decyzje administracyjne oraz. opracować dokumenty niezbędne do przygotowania i realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
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§3

Uczestnicy Porozumienia zobowiązują się do:

a) partycypowania w kosztach przygotowania i opracowania dokumentacji projektowokosztorysowej budowy ścieżki rowerowej w wysokości jaka będzie wynikała z oferty wybranego w przetargu Wykonawcy. Dokładna kwota partycypacji w opracowaniu dokumentacji projektowej dla poszczególnych gmin, będzie wynikała z kalkulacji wartości opracowania poszczególnych odcinków ścieżki rowerowej, którą przedstawi wybrany Wykonawca.
b) uregulowania kwestii dotyczących nieruchomości komunalnych/gminnych oraz prywatnych zlokalizowanych w ciągu trasy projektowanej ścieżki rowerowej,
c) zapewnią współpracę własnych służb i jednostek organizacyjnych z, organami administracji publicznej w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji przedmiotowej inwestycji

§4

1. Wyboru Wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej dokona komisja przetargowa powołana przez Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, przy udziale z głosem doradczym delegowanych przedstawicieli gmin Pińczów i Wiślica.
2. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu Wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej, pomiędzy uczestnikami Porozumienia zostanie podpisana umowa
. określająca szczegółowo obowiązki stron.

§5
Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Porozumienia 'wymagają formy pisemnej

§6

W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy o drogach publicznych
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Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Gmina Busko-Zdrój;
 
Gmina Pińczów;
 
Gmina Wiś/ica;
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