
UCHWAŁA NR XXI/140/2016
RADY GMINY JASŁO

z dnia 2 marca 2016 r.

w sprawie wyrażenia  zgody na przystąpienie Gminy Jasło do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu 
"Budowa Gminnego Dziennego Domu Pomocy w Osobnicy", składanego w konkursie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa - 
VI, poddziałanie 6.2.2 - Infrastruktura pomocy społecznej

Działając na postawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tj. Dz. U. z 2016 
r., poz. 217) Rada Gminy Jasło uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Jasło przystępuje do realizacji projektu partnerskiego pn. "Budowa Gminnego Dziennego Domu 
Pomocy w Osobnicy".

§ 2. Projekt, o którym mowa w § 1 zostanie złożony w konkursie nr RPPK.06.02.02-IZ.00-18-001/15 w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 osi priorytetowej - VI, 
poddziałanie 6.2.2 - Infrastruktura pomocy społecznej.

§ 3. 1. Projekt, o którym mowa w § 1 realizowany będzie w oparciu o umowę partnerską.

2. Partnerami projektu będą:

1) Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Osobnicy;

2) Gmina Jasło.

3. Partnerem wiodącym - Liderem projektu będzie Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Osobnicy.

4. Zadania i obowiązki poszczególnych partnerów zostaną określone w umowie partnerskiej, która jest 
załącznikiem do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasło.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczacy Rady Gminy 
Jasło

Józef Dziedzic
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Załącznik do Uchwały Nr XXI/140/2016

Rady Gminy Jasło

z dnia 2 marca 2016 r.

UMOWA O PARTNERSTWIE

w ramach przygotowania i realizacji projektu pn. „Budowa Gminnego Dziennego Domu Pomocy w 
Osobnicy” zwana dalej Umową

zawarta w dniu...................................... w Jaśle pomiędzy:

Parafią Rzymsko-Katolicka  p.w. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Osobnicy, z siedzibą
w Osobnicy: 38-241 Osobnica 100

NIP 6852075138, REGON 040028496

zwanego dalej Beneficjentem/Liderem Projektu reprezentowaną przez:

Ks. Czesław Szewczyk - Proboszcz

a

Gmina Jasło, z siedzibą w: 38-200 Jasło, ul. Słowackiego 4

NIP 6851600312, REGON 370440264 reprezentowaną przez:

Stanisław Pankiewicz – Wójt Gminy

zwaną dalej Partnerem.

§ 1. 1. Ilekroć w niniejszej Umowie mowa jest o:

1) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Budowa Gminnego Dziennego Domu Pomocy w 
Osobnicy”, planowanego do złożenia do dofinansowania w ramach konkurs nr RPPK.06.02.02-IZ.00-18-
001/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020 osi 
priorytetowej – VI poddziałanie 6.2.2 – Infrastruktura Pomocy Społecznej.

2. Przedmiotem niniejszej Umowy jest:

a) opracowanie wniosku o dofinansowanie Projektu partnerskiego pt. „Budowa Gminnego Dziennego Domu 
Pomocy w Osobnicy” w zakresie merytorycznym i technicznym.

b) realizacja projektu,

c) promocja rezultatów i efektów projektu na terenie gminy Jasło.

3. Strony umowy stwierdzają zgodnie, że partnerstwo zawiązane zostało w celu  opracowania wniosku o 
dofinansowanie oraz realizacji Projektu, określonego w § 1 ust.1. pkt. 1).

4. Umowa określa zasady funkcjonowania Partnerstwa na rzecz opracowania wniosku o dofinansowanie i 
realizacji przedmiotowego Projektu oraz zasady współpracy Lidera z Partnerem.

5. Strony umowy stwierdzają zgodnie, że partnerstwo zawiązane zostało na okres opracowania wniosku, 
realizacji i rozliczenia Projektu.

6. Celem projektu jest budowa Gminnego Dziennego Domu Pomocy na działce ewidencyjnej nr 1582/16 
położonej w Osobnicy, będącej własnością Parafii Rzymsko-Katolicka  p.w. Świętego Stanisława Biskupa i 
Męczennika w Osobnicy i na który to projekt Parafia uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę wydane przez 
Starostę Jasielskiego Decyzja Nr 7.1.2016 z dnia 14.01.2016r.

Decyzja  stałą się ostateczna  z dniem 29.01.2016r.

§ 2. 1. Strony stwierdzają, że Parafia Rzymsko-Katolicka  p.w. Świętego Stanisława Biskupa
i Męczennika w Osobnicy pełni funkcję Lidera i odpowiada za:

1) reprezentowanie wszystkich stron umowy,
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2) weryfikację dokumentów przedkładanych przez partnerów na potrzeby:

a) ubiegania się o dofinansowanie,

b) kontraktacji projektu,

c) składania wniosków o płatność,

d) kontroli.

3) złożenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,

4) zarządzanie projektem,

5) zabezpieczenie finansowe prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu (o ile jest wymagane 
biorąc pod uwagę formę prawną Lidera), tj. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, zgodnie ze 
wzorem umowy o dofinansowanie;

6) składanie wniosków o płatność

7) jest podmiotem wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie,

8) zapewnienie płynności finansowej przedsięwzięcia, kontrolę prawidłowego  wydatkowanie i rozliczanie 
środków uzyskanych z dofinansowania,

9) jest jedynym upoważnionym podmiotem do składania wniosków o płatność i tylko na jego rachunek 
przekazywane są środki dofinansowania,

10) zapewnienie trwałości projektu,

11) działania związane z promocją i informacją w zakresie realizowanego projektu,

12) działania i zaniechania partnerów,

13) pozostaje jedynym podmiotem właściwym do kontaktów z Instytucji Organizującej Konkurs.

2. Partnerzy zobowiązują się do realizacji zakresu im powierzonego w zakresie promocji efektów
i rezultatów projektu.

§ 3. Strony umowy, w zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, zobowiązane są 
do:

a) wspólnego przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie przedmiotowego 
projektu,

b) zachowania celów projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie,

§ 4. 1. Lider będzie składał Oświadczenia w sprawie zachowania trwałości projektu, generowania dochodu i 
kwalifikowalności podatku VAT przez okres co najmniej pięciu lat od zakończenia realizacji projektu.

§ 5. 1. Strony Umowy zobowiązane są do poddania się kontroli, w związku z realizacją projektu, dokonywanej 
przez IZ RPO WP 2014-2020, a także inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowej realizacji projektu.

2. Kontrole mogą być przeprowadzane w siedzibie lidera i partnera oraz w miejscu rzeczowej realizacji 
projektu i na dokumentach. Zarówno Lider, jak i partner zobowiązują się zapewnić IZ RPO WP 2014-2020 oraz 
innym uprawnionym podmiotom prawo m.in. do pełnego wglądu we wszystkie dokumenty i rejestry, pełnego 
dostępu do urządzeń, obiektów, w których realizowany jest projekt, umożliwić oględziny miejsca fizycznej 
realizacji projektu, zapewnić obecność osób, które udzielą wyjaśnień związanych z realizacją projektu na każdym 
etapie realizacji projektu oraz w okresie trwałości projektu.

3. Strony umowy zobowiązane są do przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektu w swoich 
siedzibach w terminie określonym w umowie o dofinansowanie projektu. Lider jest zobowiązany do zapewnienia 
warunków organizacyjno – technicznych niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli na miejscu – w 
szczególności zgromadzenia całej dokumentacji dotyczącej realizacji projektu.

§ 6. 1. Środki finansowe na realizację projektu zabezpiecza:

1) Lider w wysokości – 2 230 833,41

2) Partner w wysokości – 200 000,00 zł na pokrycie wkładu własnego
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2. Planowany całkowity koszt Projektu wynosi brutto 2 430 833,41 zł w tym:

1) wydatki kwalifikowane 2 430 833,41 zł

2) kwota dofinansowania 2 066 208,39 zł

3) wkład własny łączny stron umowy – 364 625,02 zł.

3. Strony umowy ustalają, że oryginały dokumentacji projektu znajdować się będą w siedzibie Lidera.

4. Gmina Jasło przekaże w formie dotacji łączną kwotę w wysokości 200 000, 00 zł w układzie rocznym w 
wysokościach:

- w 2016r.  -  20 000,00 zł

- w 2017r.  – 140 000,00 zł

- w 2018r. –   40 000,00 zł

na konto wskazane przez Parafię Rzymsko-Katolicka  p.w. Świętego Stanisława Biskupa
i Męczennika w Osobnicy utworzone do finansowania projektu w terminach wynikających
z harmonogramu realizacji projektu przedłożonego przez Lidera, a wynikającego z  umowy dotacji.

5. Przekazanie środków nastąpi wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania projektu.

6. Lider prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową oraz prowadzi ewidencję zdarzeń gospodarczych w 
sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację kosztów ponoszonych na realizację projektu, powiązanie 
płatności z dokonywanymi wydatkami z projektu, a także identyfikację dowodów.

§ 7. Strony Umowy wyznaczają osoby do kontaktu w sprawach projektu:

1) ze strony Lidera –  ks. Czesław Szewczyk,  tel. 606 751 696

2) ze strony Partnera - Józef Lubaś, tel. 516 028 804

§ 8. 1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Umowa będzie realizowana od momentu wejścia w życie, poprzez okres przygotowania i realizacji projektu.

3. W przypadku nie uzyskania dofinansowania niniejsza umowa staje się bezprzedmiotowa.

§ 9. 1. W przypadku naruszenia przez którakolwiek ze stron niniejszej umowy każda ze stron ma prawo do 
natychmiastowego rozwiązania umowy.

2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.

§ 10. 1. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie. 
W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu polubownie, strony ustalają zgodnie, że spór zostanie poddany 
pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Lidera.

2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa krajowego, w tym 
przepisy kodeksu cywilnego i Unii Europejskiej.

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdego
z podmiotów uczestniczących w realizacji projektu.

….......................................................................

Podpis osoby reprezentującej Lidera

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

Podpis osoby reprezentującej Partnera
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