


Załącznik  do Uchwały Nr  XI/66/15  

Rady Gminy Kowiesy  

z dnia 29 października 2015 r. 

 

 

Umowa Partnerska na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn.: „Zakup ciężkiego 

samochodu specjalistycznego na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej                          

w Rzeczycy” 

 

Zawarta w dniu ……………………………………………… 2015 roku w Rzeczycy, pomiędzy: 

 

Gminą Rzeczyca, z siedzibą przy ul. Tomaszowskiej 2, 97-220 Rzeczyca, NIP: 773-22-23-393, 

reprezentowaną przez: 

1. Marka Kaźmierczyka – Wójta Gminy Rzeczyca, 

przy kontrasygnacie skarbnika Pani Grażyny Frączak 

zwaną w dalszej części umowy „Liderem”  

a 

Gminą Kowiesy, z siedzibą w Kowiesach 85, 96-111 Kowiesy, NIP: 836-18-32-418,  reprezentowaną 

przez 

1. Jarosława Pepkę – Wójta Gminy Kowiesy, 

przy kontrasygnacie skarbnika Pani Beaty Heleniak 

zwaną w dalszej części umowy „Partnerem” 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Ustanawia się Partnerstwo na rzecz realizacji wspólnego przedsięwzięcia, polegającego na 

przygotowaniu i wspólnym wdrożeniu projektu pod nazwą „Zakup ciężkiego samochodu 

specjalistycznego na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy”, 

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.1 Gospodarka 

wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu 

Ratowniczo – Gaśniczego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020. 

2. Umowa określa zasady i warunki współpracy pomiędzy Stronami w zakresie przygotowania i 

realizacji Projektu. 

 

§ 2 

Zakres Odpowiedzialności Stron 

1. Strony stwierdzają zgodnie, że Lider Partnerstwa jest odpowiedzialny za: 



1) Przygotowanie i złożenie w Instytucji Pośredniczącej wniosku o dofinansowanie realizacji 

projektu; 

2) Reprezentowanie Partnera przed Instytucja Pośredniczącą; 

3) Koordynowanie wszelkich prac związanych z przygotowaniem, wdrożeniem, a następnie 

rozliczeniem Projektu i z tego tytułu ponosi wyłączną odpowiedzialność; 

4) Przygotowanie harmonogramu planowanych prac związanych z realizacją projektu i 

umieszczenie ich we wniosku o dofinansowanie Projektu; 

5) Ponoszenie wszelkich wydatków związanych z realizacją Projektu; 

6) Utworzenie i obsługę rachunku bankowego, na który będą przekazywane wszelkie środki 

finansowe związane z realizacją Projektu; 

7) Zapewnienie sprawnego systemu komunikacji pomiędzy Partnerami a Instytucją 

Pośredniczącą; 

8) Zapewnienie prawidłowości operacji finansowych, w szczególności poprzez wdrożenie 

systemu zarządzania i kontroli finansowej Projektu; 

9) Pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizację dokumentacji związanej z realizacją zadań 

Partnerstwa; 

10) Przedkładanie wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej celem rozliczenia wydatków 

w Projekcie; 

11) Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, związanych z realizacją 

projektu;  

12) Zapewnienie udziału pracownika oddelegowanego przez Partnera w pracach komisji 

przetargowej, związanej z zakupem wozu strażackiego; 

13) Zarządzanie zakupionym w ramach zadania specjalistycznym wozem strażackim; 

14) Zapewnienie możliwości przeprowadzenia szkolenia z wykorzystaniem zakupionego w 

ramach Projektu specjalistycznego wozu strażackiego, dla członków OSP z terenu Gminy 

Kowiesy; 

15) Przechowywanie przez okres co najmniej 5 lat po dacie zakończenia realizacji Projektu 

wszelkich danych i dokumentów dotyczących realizacji Projektu; 

2. Strony stwierdzają zgodnie, że Partner jest odpowiedzialny za: 

1) Dostarczenie Liderowi Partnerstwa informacji i dokumentów niezbędnych do przygotowania 

kompletnego wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu; 

2) Oddelegowanie pracownika, który będzie uczestniczył w pracach komisji przetargowej, 

związanej z zakupem wozu strażackiego; 

3) Zapewnienie udziału członków OSP z terenu Gminy Kowiesy w szkoleniu, wykorzystującym 

zakupiony w ramach Projektu wóz strażacki, przeprowadzanym przez Lidera; 

4) Informowanie celem uzyskania akceptacji Lidera Partnerstwa o planowanych zmianach  w 

zadaniach Partnera realizowanych w ramach projektu. 

 

§ 3 

Okres obowiązywania umowy 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia zakończenia realizacji Projektu, 

określonego we wniosku o dofinansowanie Projektu. 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują powiadomić się wzajemnie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu 

świadczeń w trakcie wykonywania prac określonych Umową. 

2. Strony niniejszej umowy oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory jakie 

mogą powstać w związku z jej wykonywaniem, były rozwiązywane polubownie poprzez 

bezpośrednie negocjacje. W przypadku braku porozumienia Sprawy sporne rozstrzygane będą 

przez Sąd właściwy dla siedziby Lidera. 



3. Wszelkie ewentualne zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, mogą być wprowadzone pod 

rygorem nieważności wyłącznie w formie obustronnie przyjętych i podpisanych aneksów. 

4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy, mają zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

5. Umowa została podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Lidera, jeden dla 

Partnera. 

 

 

 

 

   .................................................                                   ............................................ 

   podpisy osób                                                   podpisy osób 

       reprezentujących Lidera                                           reprezentujących Partnera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


