
UCHWAŁA NR XII(79)2019
RADY GMINY DYNÓW

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie zawarcia umowy partnerstwa dotyczącej realizacji wspólnego przedsięwzięcia o nazwie 
„Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy –Dynów” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 10 ust 1 oraz art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 13) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 506), Rada Gminy Dynów uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się zawrzeć umowę partnerską w przedmiocie realizacji wspólnego przedsięwzięcia o nazwie 
„Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy –Dynów” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2. Wzór umowy partnerstwa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dynów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr XII(79)2019

Rady Gminy Dynów

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Umowa partnerstwa

dotycząca wspólnego przedsięwzięcia o nazwie „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk 
Wąskotorowy–Dynów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

zawarta w Przeworsku w dniu ……………….. r. na podstawie art. 10 Ustawy o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2019.506 t.j.) oraz art. 6 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U.2019.511 t.j.), pomiędzy:

Powiatem Przeworskim, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 10, 37-200 Przeworsk reprezentowanym przez 
Zarząd Powiatu, w imieniu i na rzecz którego działają:

1. Bogusław Urban - Starosta Przeworski,

2. Jerzy Mazur - Wicestarosta Przeworski

a

Gminą Miejską Przeworsk, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 10, 37-200 Przeworsk, reprezentowaną przez 
Burmistrza Miasta Przeworska – Leszek Kisiel

a

Gminą Przeworsk, z siedzibą przy. ul. Bernardyńskiej 1 A  reprezentowaną przez Wójta Gminy – Daniel 
Krawiec

a

Miastem i Gminą Kańczuga, z siedzibą przy ul. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, reprezentowaną przez 
Burmistrza-  Andrzej Żygadło,

a

Gminą Jawornik Polski, z siedzibą w Jaworniku Polskim, 37-232 Jawornik Polski reprezentowaną przez 
Wójta– Stanisław Petynia,

a

Gminą Dynów, z siedzibą przy ul. Ks. J. Ożoga 2, 36-065 Dynów, reprezentowaną przez Wójta Gminy– 
Wojciech Piech

a

Gminą Miejską Dynów, z siedzibą przy ul. Rynek 2, 36-065 Dynów, reprezentowaną przez Burmistrza– 
Zygmunt Frańczak,

a

Gminą Hyżne, z siedzibą w Hyżnem 103, 36-024 Hyżne, reprezentowaną przez Wójta Gminy -Bartłomiej 
Kuchta

zwanymi w dalszej części Umowy Partnerami.

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Intencją niniejszej umowy jest partnerstwo na rzecz realizacji projektu pt. „ Rewitalizacja Kolei Dojazdowej 
Przeworsk Wąskotorowy –Dynów”, realizowanego przez Powiat Przeworski w ramach trybu pozakonkursowego 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014-2020), 
zwanego dalej „Projektem”.
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2. Umowa określa zasady funkcjonowania Partnerstwa, zasady współpracy Lidera Projektu i Partnerów 
Projektu oraz współpracy między Partnerami Projektu, przy realizacji Projektu, o którym mowa w ust.1.

3. Projekt dotyczy rewitalizacji kolejowej linii wąskotorowej Przeworsk – Dynów łącznej długości 13,016 km.

4. Celem projektu jest poprawa istniejących powiązań komunikacyjnych regionu poprzez rewitalizację Kolei 
Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy– Dynów jako wielofunkcyjnego czynnika rozwoju obszaru objętego 
inwestycją (węzeł regionalny), zwiększenie jego konkurencyjności w wymiarze gospodarczym jak i społecznym.

5. Okres realizacji Projektu to IV kwartał 2019 roku do I kwartału 2022 roku.

§ 2. Oświadczenie Lidera i Partnerów

1. Strony Umowy oświadczają o swoim zaangażowaniu w realizację Projektu na każdym jego etapie, co 
oznacza ich czynny udział w zakresie ich obowiązków w miarę możliwości przez cały okres wdrażania Projektu.

2. Strony Umowy zobowiązują się do współpracy w celu jak najlepszego i terminowego zrealizowania 
przyjętych zadań Projektu.

3. Partnerzy upoważniają Lidera do reprezentowania Partnerów w zakresie niniejszej Umowy na zewnątrz, 
w tym do podpisania umowy o dofinansowanie Projektu z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (zwanej dalej IZ RPO WP).

§ 3. Obowiązki Lidera

1. Lider jest koordynatorem Projektu.

2. Lider jest odpowiedzialny w szczególności za:

1) podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu z Instytucją Zarządzającą RPO WP 2014-2020 (zwanej dalej 
IZ RPO WP),

2) koordynację wszelkich prac związanych z przygotowaniem, wdrożeniem, a następnie rozliczeniem Projektu,

3) przekazanie zapłaconych, poświadczonych faktur IZ RPO WP, przygotowanie oraz przekazanie sprawozdań 
finansowych i merytorycznych z realizacji Projektu do Samorządu Podkarpackiego,

4) dostarczanie wszelkich niezbędnych informacji na temat Projektu IZ RPO WP, a także innym uprawnionym do 
tego instytucjom,

5) przeprowadzenie prac związanych z monitorowaniem Projektu,

6) przechowywanie do dnia 31 grudnia 2027 r. wszelkich danych i dokumentów dotyczących realizacji 
Projektu,

7) umożliwienie kontroli oraz audytu Projektu,

8) promocję Projektu,

9) prawidłową realizację Projektu.

3. Lider realizuje i nadzoruje planowane zakupy/usługi na zasadzie kontraktów ustalonych w dokumentacji 
projektu, skorygowanych w wyniku postępowań przetargowych.

4. Lider jest podmiotem wszelkich praw i obowiązków wobec IZ RPO WP, związanych z wdrożeniem 
Projektu.

5. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu w imieniu Lidera jest Powiatowy Zarząd Dróg 
w Przeworsku - zarządca Przeworskiej Kolei Dojazdowej.

§ 4. Obowiązki Partnerów

1. Partnerzy biorą czynny udział w realizacji Projektu.

2. Partnerzy zobowiązują się wyznaczyć każdy z osobna po jednej osobie na potrzeby wewnętrznej organizacji 
własnej pracy przy realizacji przypisanych zadań.

3. Partnerzy zobowiązują się do zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu w uchwałach 
budżetowych, zgodnie z  § 5 ust.3. niniejszej umowy.

4. Partnerzy zobowiązują się uczestniczyć w działaniu związanym z promocją Projektu, poprzez:
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zamieszczanie odpowiednich informacji na stronach internetowych Partnerów oraz tablicach ogłoszeń 
urzędów gmin.

5. Partnerzy realizują swoje obowiązki nieodpłatnie.

§ 5. Finansowanie Projektu

1. Koszt całego projektu wynosi 20 558 557,00 zł.

2. Kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 16 260 162,60 zł.

3. Kwota dotacji stanowi nie więcej niż 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu  i wynosi 13 821 138,21 zł.

4. Zaangażowanie finansowe Stron umowy przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

5. Partnerzy Projektu partycypują w kosztach Projektu w stosunku 7 % wydatków kwalifikowanych projektu 
każdy, co daje ich łączny udział wynoszący 1 195 124,00 zł.

6. Lider ponosi 51 % wydatków kwalifikowanych wkładu własnego, co daje łączny udział wynoszący 1 
243 900,39 zł oraz wydatki niekwalifikowane przedstawione w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy wynoszące 
4 298 394,40 zł.

7. Partnerzy projektu zobowiązują się do przekazania na rzecz Lidera Projektu wkładu własnego w formie 
dotacji celowej.

8. Strony umowy zastrzegają sobie możliwość podpisania oddzielnych, szczegółowych umów w sprawie 
realizacji Projektu pomiędzy Liderem a Partnerami niesprzecznych z niniejszym porozumieniem. W umowach 
zostaną uregulowane w szczególności: zasady rozliczeń
i płatności na lata realizacji Projektu.

9. Środki przekazane przez Partnerów Liderowi, które nie zostały wykorzystane lub zostały wykorzystane 
niezgodnie z umową podlegają zwrotowi na zasadach określonych
w odrębnych umowach, o których mowa w ust.7.

10. W przypadku wystąpienia dodatkowych kosztów niekwalifikowanych Strony umowy zobowiązują się do 
ich ponoszenia w proporcji przypadającej na każdego z Partnerów zgodnie z ust.4 i 5.

11. Dla realizacji niniejszej Umowy Lider tworzy we własnym budżecie rachunek bankowy, na który będą 
przekazywane wszelkie środki finansowe związane z realizacją Projektu.

12. Uprawnionym do zarządzania zgromadzonymi na koncie środkami finansowymi jest Lider.

13. Lider zobowiązuje się wykorzystać środki zgromadzone na rachunku bankowym, o którym mowa 
ust. 10 niniejszego paragrafu, zgodnie z celami, na które je przeznaczono oraz w sposób oszczędny 
i z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów, optymalnego doboru środków i konkurencyjności.

14. Lider zobowiązany jest do przygotowania i złożenia następujących sprawozdań finansowych 
i merytorycznych z realizacji Projektu do IZ RPO WP, zgodnie ze wzorem i częstotliwością określonymi przez IZ.

15. Niewykorzystane środki finansowe w ramach realizacji Projektu lub wykorzystane niezgodnie  z umową 
o dofinansowanie z IZ RPO WP, zostaną przekazane przez Lidera do IZ RPO WP.

§ 6. Własność majątku uzyskanego w ramach Projektu

1. Majątek powstały w wyniku realizacji projektu należeć będzie do Powiatu Przeworskiego. Za bieżącą 
eksploatacje projektu po jego zrealizowaniu odpowiadać będzie jednostka organizacyjna Powiatu - Powiatowy 
Zarząd Dróg (PZD)  – zarządcę Przeworskiej Kolei Dojazdowej, posiadający zasoby finansowe niezbędne do 
utrzymania wskaźników projektu.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Załącznikiem do niniejszej Umowy są uchwały jednostek samorządu terytorialnego będących stronami 
Umowy o przystąpieniu do współdziałania samorządów w ramach Projektu.

2. Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.

Id: A4397B33-D7CA-465A-A67B-3CB7A148A465. Podpisany Strona 3



4. Umowę sporządzono w dziewięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego z Partnerów 
oraz dwa egzemplarze dla Lidera.

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Liderów i Partnerów.

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy kodeksu 
cywilnego.

7. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej Umowy będą rozpatrywane polubownie lub przez sąd 
powszechny właściwy według siedziby Lidera.

8. Za datę zakończenia realizacji Projektu uznaje się datę zakończenia ostatniego działania określonego we 
wniosku o udzielenie dotacji tj. 31 marzec 2022 rok.

9. Umowa obowiązuje w okresie realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia Projektu.

LIDER PARNTERZY
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