
UCHWAŁA NR XXIII/124/2016
RADY GMINY ŁONIÓW

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego  w zakresie wspólnego przygotowania
i realizacji inwestycji polegającej na modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego i drogowego

z wykorzystaniem między innymi: odnawialnych źródeł energii i adaptacyjnego systemu rozproszonych 
elektrowni słonecznych, oraz udzielenia uogólnionego pełnomocnictwa

inwestycyjnego w ramach Porozumienia Międzygminnego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 10 , art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2016 r. poz.446)  Rada Gminy Łoniów

uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wyraża zgodę na zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łoniów a Gminą 
Koprzywnica, Gminą Stalowa Wola, Gminą Krosno, Gminą  Sandomierz, Gminą Dwikozy, Gminą Wilczyce, 
Gminą Obrazów, Gminą Klimontów, Gminą Samborzec, Gminą Kazimierz Dolny, Gminą Piszczac, Gminą 
Goniądz.

§ 2. 

Powierza Gminie Koprzywnica realizację zadań związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji 
polegającej na modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego i drogowego z wykorzystaniem między 
innymi: odnawialnych źródeł energii i adaptacyjnego systemu rozproszonych elektrowni słonecznych.

§ 3. 

Akceptuje treść  Porozumienia Międzygminnego stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Szpak
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/124/2016

Rady Gminy Łoniów

z dnia 27 października 2016 r.

O wspólnym przygotowaniu i realizacji inwestycji polegającej na modernizacji infrastruktury oświetlenia 
ulicznego i drogowego z wykorzystaniem między innymi: odnawialnych źródeł energii i adaptacyjnego 
systemu rozproszonych elektrowni słonecznych, oraz udzielenie uogólnionego pełnomocnictwa 
inwestycyjnego w ramach Porozumienia Międzygminnego [dalej: Porozumienie].

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2, art. 18 ust. 2 pkt. 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) oraz  art. 13 pkt. 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o 
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz.296)  oraz 
stosownych uchwał podjętych przez uprawnione organy samorządów w zakresie niniejszego Porozumienia,

zawiera się Porozumienie następującej treści:

Niniejsze Porozumienie Międzygminne zawarte w dniu: …………………………………….

pomiędzy stronami:

Gminą Miejsko-Wiejską Koprzywnica, zwanej w dalszej części Liderem Porozumienia, reprezentowaną 
przez Burmistrza Marka Jońcę,

a uczestnikami Porozumienia tj.:

Gminą Miejską Stalowa Wola, reprezentowaną przez Prezydenta Lucjusza Nadbereżnego,

oraz

Gmina Miasto Krosno, reprezentowaną przez Prezydenta Piotra Przytockiego,

oraz

Gminą Miejską Sandomierz, reprezentowaną przez Burmistrza Marka Bronkowskiego,

oraz

Gminą Miejsko-Wiejską Zawichost, reprezentowaną przez Burmistrza Andrzeja Wzorka,

oraz

Gminą Wiejską Dwikozy, reprezentowaną przez Wójta Marka Łukaszka,

oraz

Gminą Wiejską Wilczyce, reprezentowaną przez Wójta Roberta Palucha,

oraz

Gminą Wiejską Obrazów, reprezentowaną przez Wójta Krzysztofa Tworka,

oraz

Gminą Wiejską Samborzec, reprezentowaną przez Wójta Witolda Surowca,

oraz

Gminą Wiejską Klimontów, reprezentowaną przez Wójta Marka Goździewskiego,

oraz

Gminą Wiejską Łoniów, reprezentowaną przez Wójta Szymona Kołacza,

oraz
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Gminą Miejsko-Wiejską Kazimierz Dolny, reprezentowaną przez  Burmistrz Andrzeja Pisulę,

oraz

Gminą Miejsko-Wiejską Goniądz, reprezentowaną przez Burmistrza Mariusza Ramotowskiego

PREAMBUŁA.

Strony Porozumienia w celu realizowania zadań publicznych z uwzględnieniem dyskontowania efektów 
proekologicznych, także w zakresie oświetlenia ulicznego, przystępują do Porozumienia na zasadach: prawnej 
równości, wzajemnych korzyści i obowiązujących przepisów prawa.

Podejmowane czynności w ramach realizowanych zadań publicznych wykonywane przez Lidera 
Porozumienia, tj.: Gminę Miejsko-Wiejską Koprzywnica czynione są w imieniu i na rzecz wszystkich 
uczestników Porozumienia.

§ 1. 

Strony Porozumienia wyrażają zgodę na wspólne przygotowanie i realizację zadania publicznego 
polegającego na modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego i drogowego z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii, w tym adaptacyjnego systemu rozproszonych elektrowni słonecznych.

Zadanie publiczne jako projekt obejmuje m.in. budowę sieci małych elektrowni słonecznych, modernizację 
linii dosyłowych, modernizację urządzeń zasilających, wymianę przestarzałych i  energochłonnych opraw 
oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED oraz zastosowanie inteligentnych systemów 
sterowania. Wymienione wyżej elementy projektu zostaną poprzedzone wykonaniem prac analitycznych i 
projektowych.

§ 2. 

Strony Porozumienia jednomyślnie wskazują jako Lidera Porozumienia Gminę Miejsko-Wiejską 
Koprzywnica, który to Lider Porozumienia będzie reprezentował Porozumienie w pełnym zakresie realizacji 
zadania/projektu we wszystkich wymaganych prawem i niezbędnych wykonawczo obszarach działań.

§ 3. 

1. Gmina Miejsko-Wiejska Koprzywnica będąca Liderem Porozumienia przejmuje prawa i obowiązki 
pozostałych uczestników Porozumienia związane ze wskazanymi wyżej i powierzonymi zadaniami 
publicznymi a gminy uczestniczące w Porozumieniu deklarują współfinansowanie prac każdorazowo w 
odrębnej pisemnej formie. Partycypowanie w kosztach odbywać się wg zasady proporcjonalności ilościowo-
jakościowej wraz z możliwością uwzględniania indywidualnych  dyspozycji uczestników Porozumienia.

2. Szczegółowe określenie kosztów całego zadania z podziałem na poszczególne gminy zostanie określone 
w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do projektu.

3. Każda gmina będzie  odpowiadać z własnych środków tylko za finansowanie realizacji zadania na 
terenie danej gminy.
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§ 4. 

1. Strony Porozumienia wyrażają wspólną wolę na finansowanie przyszłych prac dotyczących zakresów 
organizacyjno-wykonawczych niezbędnych do realizacji zadań publicznych stanowiących istotę zadania 
publicznego jako projektu w celu realizacji niniejszego Porozumienia.

2. Udział poszczególnych gmin w finansowaniu prac z pkt. 1 określony zostanie proporcjonalnie do zakresu 
rzeczowego każdej gminy.

§ 5. 

Strony Porozumienia wyrażają zgodę na powierzenie obsługi organizacyjno-wykonawczej  projektu 
Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznemu Ekologiczna Energia i Paliwa [dalej: SNTEEiP], z siedzibą przy ul. 
Prostej 32, 20-135 Lublin, NIP 946-256-70-65, REGON 0604171, także jako koordynatorowi.

§ 6. 

Działania w zakresie oświetlenia ulicznego obejmują wymianę opraw oświetleniowych na oprawy 
energooszczędne z uwzględnieniem elementów postępowania realizacyjnego. Elementami postępowania 
realizacyjnego są m.in.: audyty energetyczne, wybór dostawców i wykonawców, analizy możliwości i 
zdolności do pozyskiwania dofinansowań, etc.

Zakładanymi celami są m.in.:

- ograniczenie zużycia energii elektrycznej,

- spełnienie wymogów z zakresu ograniczanie emisji,

- uzyskiwanie znaczących oszczędności finansowych z tytułu opłat za wykorzystywaną energię elektryczną,

- pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania [dotacje, granty, etc].

§ 7. 

Rygory realizacyjne wskazane zostaną uczestnikom Porozumienia przez koordynatora tj. SNTEEiP 
będącego odpowiedzialnym wobec lidera Porozumienia na podstawie stosownej umowy.

Rygory te to m.in.:

- przedłożenie wymaganych danych do realizacji zadań,

- wskazywanie i dotrzymywanie deklarowanych terminów wobec wykonawców i dostawców,

- zapewnienie elementarnej płynności finansowej na rzecz realizacji zadań.

§ 8. 

Uczestnicy Porozumienia zobowiązują się do:

- wskazania osób oddelegowanych do organizacyjnej współpracy,

- udzielania wsparcia celem skutecznej realizacji zadań we wszelkich wymaganych i niezbędnych zakresach,

- regulowania wskazanych należności,

- udostępniania wymaganej dokumentacji wraz z zapewnieniem możności weryfikacji.
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§ 9. 

Niniejsze Porozumienie jest porozumieniem o charakterze otwartym i pozwala na włączanie się innym 
uczestnikom poprzez złożenie deklaracji przystąpienia do Porozumienia oraz dysponowanie stosownym 
umocowaniem prawnym.

§ 10. 

Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokreślony. Możliwość jego rozwiązania następuje w drodze 
złożenia wypowiedzeń przez wszystkich uczestników z zachowaniem 6-cio miesięcznego terminu zapadalności 
od daty otrzymania ostatniego wypowiedzenia przez Lidera Porozumienia tj. Gminę Miejsko-Wiejską 
Koprzywnica.

§ 11. 

Każdy uczestnik Porozumienia może z niego wystąpić poprzez złożenie wypowiedzenia Liderowi 
Porozumienia z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 12. 

Porozumienie może być nowelizowane w formie stosownych aneksów, w tym co do szczegółowości 
podejmowanych działań. Dopuszcza się podpisywanie uzgodnionych aneksów w formie korespondencyjnej z 
uwzględnieniem/respektowaniem zasady addytywności składanych podpisów przez uczestników Porozumienia.

§ 13. 

W sprawach nieuregulowanych jednoznacznie postanowieniami Porozumienia zastosowania mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego.

§ 14. 

W przypadku braku polubownego rozstrzygania konfliktów pomiędzy uczestnikami Porozumienia strony 
zainteresowane po wyczerpaniu formy zewnętrznej mediacji na rzecz rozstrzygnięcia sporu mogą korzystać z 
dostępnych środków prawnych. We wszelkich sprawach spornych mediatora wskazuje arbitralnie Lider 
Porozumienia.

§ 15. 

Każdy uczestnik Porozumienia otrzymuje jeden jednobrzmiący egzemplarz Porozumienia a w przypadku 
przystąpienia do Porozumienia w drodze złożenia deklaracji uczestnik otrzymuje potwierdzenie przystąpienia 
do Porozumienia wraz z potwierdzoną kopią egzemplarza zawarcia niniejszego Porozumienia.

§ 16. 

Uczestnicy Porozumienia mogą w drodze zgłoszonego sprzeciwu odmówić prawa przystąpienia do 
Porozumienia jednostce zgłaszającej akces i decyzja taka następuje zwykłą większością głosów podanych 
korespondencyjnie w terminie do 14 dni od daty otrzymania deklaracji o przystąpieniu do Porozumienia.
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§ 17. 

Zagadnienia techniczne, w tym komunikowania się uczestników oraz częstości i zakresu informacji 
przekazywanych przez Lidera Porozumienia uczestnikom reguluje stosowny regulamin do Porozumienia. 
Regulamin opracowany i przekazany uczestnikom Porozumienia nie wymaga aprobaty przez uczestników.

Lp. Gmina Podpis

1. Lider Porozumienia
Gmina Miejsko-Wiejska Koprzywnica

2. Gmina Miejska Stalowa Wola
3. Gmina Miejska Krosno
4. Gmina Miejska Sandomierz
5. Gmina Miejsko-Wiejska Zawichost
6. Gmina Wiejska Dwikozy
7. Gmina Wiejska Wilczyce
8. Gmina Wiejska Obrazów
9. Gmina Wiejska Klimontów
10. Gmina Wiejska Łoniów
11. Gmina Wiejska Samborzec
12. Gmina Miejsko-Wiejska Kazimierz Dolny
13. Gmina Miejsko-Wiejska Goniądz

 

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Szpak
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Uzasadnienie

Projekt ma na celu realizację wspólnego zadania w skład, których wchodzi 13 gmin z województw Polski
Wschodniej polegającym na modernizacji infrastruktury oświetleniowej z wykorzystaniem rozproszonego
systemu elektrowni słonecznych o łącznej mocy 1700 kW (kilowatów).

W tym celu Gminy Województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego oraz Świętokrzyskiego,
zawarły Porozumienie. Projekt obejmuje budowę sieci małych elektrowni słonecznych, modernizację linii
dosyłowych, modernizację urządzeń zasilających, wymianę przestarzałych i energochłonnych opraw
oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED oraz zastosowanie inteligentnych systemów
sterowania.

Realizacja wspólnego przedsięwzięcia obniży koszty realizacji. Końcowym efektem dla gmin jest obniżenie
zużycia energii elektrycznej i emisji CO2 oraz przede wszystkim minimalizacja kosztów utrzymania
oświetlenia drogowego po modernizacji z jednoczesnym dostosowaniem oświetlenia do wymogów normy PN-
EN 13201.

Proponowana inwestycja wpłynie w szczególności na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, emisji CO2,
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, a także na wzrost komfortu mieszkańców i
użytkowników dróg. Zastosowanie nowoczesnych, inteligentnych systemów oświetleniowych umożliwi także
bieżącą kontrolę poszczególnych punktów oświetleniowych.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Szpak 
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