UMOWA MI DZYGMINNA

Zał cznik do
Uchwały nr XXV139/08
Rady Gminy Izbicko
z dnia 2 czerwca 2008 r..

w sprawie realizacji wspólnego Projektu pn. „TRIAS OPOLSKI – ochrona zbiornika wód
podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski – II etap”.
zawarta w dniu ………………… r. w Opolu, pomi dzy:
1. Gmin Opole,
Rynek – Ratusz, kod 45 – 015 Opole, reprezentowan przez:
- Ryszarda Zembaczy skiego - Prezydenta Miasta Opola
przy kontrasygnacie Skarbnika Anny J drzejak,
2. Gmin Izbicko,
ul. Powsta ców l skich 12, kod 47 - 180 Izbicko, reprezentowan przez:
-Brygid Pytel – Wójta Gminy Izbicko,
przy kontrasygnacie Skarbnika Teresy Rok,
3. Gmin Komprachcice,
ul. Kolejowa 3, kod 46-070 Komprachcice, reprezentowan przez:
- Pawła Smolarka – Wójta Gminy Komprachcic,
przy kontrasygnacie Skarbnika Bogdana Szewczyka,
4. Gmin Prószków,
ul. Opolska 17, kod 46 - 060 Prószków, reprezentowan przez:
- Ró Malik – Burmistrza Prószkowa,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gabrieli Gwó d ,
5. Gmin Tarnów Opolski,
ul. Dworcowa 6, kod 46 - 050 Tarnów Opolski, reprezentowan przez:
- Zygmunta Cichonia – Wójta Gminy Tarnów Opolski,
przy kontrasygnacie Skarbnika El biety Daszko,
zwanymi w dalszej cz ci Umowy „Gminami”
Maj c na uwadze konieczno realizacji projektu pn. „TRIAS OPOLSKI – ochrona zbiornika
wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski – II etap”, na terenach
Gmin b d cych stronami niniejszej umowy, jak równie konieczno pozyskania na ten cel
rodków finansowych z Funduszu Spójno ci Unii Europejskiej, Gminy postanawiaj w oparciu o
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z
2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zawrze umow o nast puj cej tre ci:
§1
1.
2.

Gminy postanawiaj w drodze współdziałania mi dzygminnego przyst pi do realizacji
projektu pn. „TRIAS OPOLSKI – ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji
Opole, Prószków i Tarnów Opolski – II etap”, zwanego dalej Projektem.
Realizacja inwestycji obj tych Projektem stanowi zadanie własne ka dej z Gmin, a
poszczególne zadania inwestycyjne wskazane zostały w Harmonogramie rzeczowo –
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3.

4.

finansowym Projektu, stanowi cym zał cznik nr 1 do umowy.
Zaktualizowanie Harmonogramu rzeczowo – finansowego zostanie przeprowadzone w
terminie 14 dni od dnia sporz dzenia Studium Wykonalno ci Projektu, a ostateczny
Harmonogram rzeczowo – finansowy zostanie ustalony w terminie 90 (słownie:
dziewi dziesi t) dni od dnia zako czenia i rozliczenia Projektu przez Komisj Europejsk
i Instytucj Zarz dzaj c , na co Gminy wyra aj zgod .
Ostateczna warto kosztów zada inwestycyjnych (robót budowlano – monta owych) oraz
wynagrodzenia in yniera kontraktu realizowanych na terenie poszczególnych Gmin nie
mo e zosta zwi kszona ponad 30 % (słownie: trzydzie ci procent) warto ci wskazanych w
Harmonogramie rzeczowo – finansowym ustalonym na dzie 20 maja 2008 r., natomiast
warto pozostałych kosztów zwi zanych z zarz dzaniem projektem nie mo e zosta
zwi kszona o wi cej ni 5 % (słownie: pi procent), bez uzyskania zgody tej Gminy.
§2

1.

2.

W celu wspólnej realizacji Projektu oraz zada wskazanych w § 1 Gminy utworz
mi dzygminn spółk prawa handlowego, poprzez przyst pienie i obj cie przez Gminy
Izbicko, Komprachcice, Prószków i Tarnów Opolski nowoutworzonych udziałów w
podwy szonym kapitale zakładowym spółki pod firm Wodoci gi i Kanalizacja w Opolu
Sp. z o. o. z siedzib w Opolu (dalej jako „Spółka”), b d cej dotychczas jednoosobow
spółk komunaln Gminy Opole.
Spółka pełni b dzie funkcj Beneficjenta Ko cowego Projektu i jako kapitałowa spółka
prawa handlowego posiadaj ca osobowo prawn , we własnym imieniu i na własny
rachunek zobowi zana b dzie, na podstawie stosownych uchwał Zgromadzenia
Wspólników, do przygotowania wniosku aplikacyjnego o udzielenie dotacji z Funduszu
Spójno ci Unii Europejskiej oraz do realizacji Projektu na wszystkich jego etapach,
działaj c poprzez wydzielon organizacyjnie Jednostk Realizuj c Projekt (JRP).
§3

1.

2.

3.

Finansowanie przygotowania i realizacji Projektu przez Gminy od momentu przyst pienia
przez nie do Spółki, odbywa si b dzie przez pokrycie wkładami pieni nymi udziałów,
które powstan z podwy szenia kapitału zakładowego Spółki. Warto udziałów w Spółce
obj tych i pokrytych przez poszczególne Gminy odpowiadała b dzie co najmniej warto ci
udziału własnego w inwestycji, która b dzie realizowana w ramach Projektu na ich terenie
oraz kosztów działalno ci JRP, rozdzielonych pomi dzy Gminy proporcjonalnie do ich
udziału finansowego w Projekcie.
Podwy szenie kapitału zakładowego Spółki b dzie realizowane etapami, zgodnie z
Harmonogramem podwy szenia kapitału zakładowego, stanowi cym zał cznik nr 2 do
umowy i postanowieniami Umowy Spółki. Do zmian Harmonogramu podwy szenia
kapitału zakładowego odpowiednie zastosowanie maj postanowienia § 1 ust. 3 i 4.
Niezale nie od postanowie ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, w przypadku gdy jakiekolwiek
powszechnie obowi zuj ce przepisy prawa albo wytyczne lub wyja nienia Instytucji
Zarz dzaj cej, Instytucji Po rednicz cych i Wdra aj cych, Komisji Europejskiej wymagały
b d wniesienia aportem do Spółki całego maj tku, na którym prowadzone b d inwestycje
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4.

5.

lub prace modernizacyjne dofinansowywane z Funduszu Spójno ci Unii Europejskiej,
b d cego własno ci Gmin, Gminy wnios ten maj tek do Spółki, jako wkład (aport) na
pokrycie udziałów w podwy szonym kapitale zakładowym Spółki.
Finansowanie kosztów działalno ci JRP przed przyst pieniem do Spółki nowych
wspólników nast pi na podstawie odr bnych umów zawartych pomi dzy Gminami a
Spółk , z zastrze eniem, e rozliczenie kosztów działalno ci JRP nast pi proporcjonalnie
do procentowego udziału Gmin w ogólnej warto ci Projektu, według stanu wiedzy Gmin i
Spółki na dzie zawarcia stosownych umów.
Po przyst pieniu nowych wspólników do Spółki i obj ciu udziałów powy sze
postanowienia zostan potwierdzone w stosownym porozumieniu wspólników i Spółki,
zawieraj cym równie zabezpieczenia zobowi za wynikaj cych zarówno z niniejszej
umowy, jak i z porozumienia wspólników i Spółki.
§4

1.

2.

Gminy ustalaj , i podwy szenie kapitału zakładowego, zmiana Umowy Spółki oraz
ostateczne obj cie udziałów i wniesienie wkładów, a tak e rejestracja nowych wspólników
w s dzie rejestrowym winno nast pi niezwłocznie, nie pó niej jednak ni przed zło eniem
wniosku o udzielenie dotacji z Funduszu Spójno ci Unii Europejskiej.
Przyst pienie nowych wspólników do Spółki nast pi z poszanowaniem powszechnie
obowi zuj cych przepisów prawa i po uzyskaniu niezb dnych uchwał organów
stanowi cych Gmin oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki.
§5

1.
2.

3.
4.

Gminy zobowi zuj si do daleko id cego współdziałania i wzajemnej pomocy w realizacji
obowi zków wynikaj cych z niniejszej umowy i zmierzaj cych do realizacji jej celu.
W szczególno ci Gminy zobowi zuj si do niezwłocznego przygotowania, zatwierdzenia i
przekazania Spółce wszelkich dokumentów koniecznych do zarejestrowania podwy szenia
kapitału zakładowego Spółki i przyst pienia nowych wspólników, w terminach
umo liwiaj cych prawidłow realizacj umowy i Projektu.
Gminy zobowi zuj si do udzielenia Spółce wszelkiej niezb dnej pomocy w uzyskaniu
stosownych uchwał, zarz dze , decyzji i innych aktów niezb dnych w celu realizacji
Projektu.
Gminy zobowi zuj si do przestrzegania i post powania zgodnego z wytycznymi i
stanowiskami ustalanymi przez instytucje i organy uczestnicz ce w przyznawaniu dotacji z
Funduszu Spójno ci Unii Europejskiej.
§6

1.

Gminy uzgadniaj , i na terenie obj tym Projektem b dzie obowi zywała jedna taryfa za
zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków, natomiast ceny i stawki
opłat w niej okre lone b d zró nicowane dla taryfowych grup odbiorców z terenu ka dej z
Gmin, na podstawie udokumentowanych ró nic kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wod i
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2.
3.
5.

zbiorowego odbioru cieków.
Szczegółowe uzgodnienia dotycz ce sposobu ustalania i zatwierdzania taryfy Gminy
zobowi zuj si poczyni w drodze odr bnego porozumienia mi dzygminnego.
Jednocze nie Gminy deklaruj wol , aby taryfa, o której mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu zatwierdzana była przez organ stanowi cy Gminy Opole.
Gminy o wiadczaj , i znana jest im tre zapisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków (tekst jednolity:
Dz. U. 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.) w przedmiocie dopłat i zobowi zuj si do ich
uiszczania, na zasadach okre lonych w przedmiotowej ustawie i aktach wykonawczych
wydanych na jej podstawie.
§7

1.

2.
3.
4.

Z uwagi na specyfik i konieczno efektywnego realizowania zadania inwestycyjnego
obj tego ł cz cym je współdziałaniem mi dzygminnym, Gminy bezwarunkowo i
nieodwołalnie zobowi zuj si , e w okresie trwania podmiotu prawnego, jakim jest
tworzona przez nie mi dzygminna spółka prawa handlowego działaj ca pod firm
Wodoci gi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o. z siedzib w Opolu nie b d zbywa adnych
przysługuj cych im w tej Spółce udziałów, ani praw z tych udziałów wynikaj cych, ani
w cz ci, ani w cało ci na rzecz jakiegokolwiek podmiotu lub osoby trzeciej, co do której
zgody na zbycie jej takich udziałów i praw nie wyrazi Zgromadzenie Wspólników Spółki.
Obj cie udziałów przez nowoprzyst puj cych wspólników w podwy szonym kapitale
zakładowym Spółki nast pi nie pó niej ni w terminie 7 dni od dnia podj cia uchwały o
podwy szeniu kapitału zakładowego.
W przypadku niewywi zania si przez któr kolwiek z Gmin niniejszej umowy ze
zobowi za w niej zawartych, Gmina taka zobowi zana b dzie do pokrycia wszelkich
wynikaj cych z tego tytułu szkód i kosztów poniesionych przez Spółk lub inn Gmin .
W szczególno ci Gmina taka zobowi zana b dzie do pokrycia kosztów aktów notarialnych,
opłat s dowych za rejestracj w KRS i publikacj w MSiG oraz pomocy prawnej i innych
kosztów zwi zanych bezpo rednio i po rednio z przygotowaniem Projektu.
§8

1.

2.

Dotychczasowy Akt Zało ycielski Spółki zostanie przez jej jedynego wspólnika, Gmin
Opole, zmieniony w drodze stosownej uchwały Zgromadzenia Wspólników, ł cznie z
podj ciem uchwały Zgromadzenia Wspólników o podwy szeniu kapitału zakładowego
Spółki.
Zmieniona tre
Aktu Zało ycielskiego Spółki b dzie zawierała w szczególno ci
postanowienia dotycz ce:
1) przedmiotu działalno ci, który obejmował b dzie: Pobór, uzdatnianie, i dostaw
wody; Odbiór, odprowadzanie i oczyszczenie cieków, w tym równie cieków
deszczowych; Prowadzenie gospodarki konserwacyjno-remontowej sieci i urz dze
wodoci gowych i kanalizacyjnych, w celu utrzymania ich w stałej zdolno ci
eksploatacyjnej; Programowanie kierunków rozwoju bran y wodoci gowokanalizacyjnej; Wykonawstwo inwestycyjne w zakresie rozbudowy technicznej
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2)
3)
4)
5)

6)

7)

infrastruktury wodoci gowo – kanalizacyjnej; Działalno usługow w zakresie
ochrony rodowiska; Eksploatacj urz dze wodno - melioracyjnych, w szczególno ci
w zakresie: kanalizacji deszczowej, przepompowni wód deszczowych, wpustów
ulicznych, rowów komunalnych i innych; Działalno produkcyjn w zakresie bran y
wodno-kanalizacyjnej; Handel hurtowy i detaliczny w obrocie krajowym i
zagranicznym; Usługi geodezyjne oraz projektowe w bran y wodoci gowo
kanalizacyjnej i budowlanej; Wytwarzanie ciepła w procesie produkcji ciepła i energii
elektrycznej w skojarzeniu w kotłach i układzie kogeneracyjnym zasilanych biogazem
oczyszczalni cieków; Wytarzanie energii elektrycznej w procesie produkcji ciepła i
energii elektrycznej w skojarzeniu w układzie kogeneracyjnym zasilanym biogazem
oczyszczalni cieków; Handel energi elektryczn poprzez sprzeda nadwy ek energii
elektrycznej do sieci lokalnego dystrybutora z wykorzystaniem zasady dost pu strony
trzeciej do sieci przesyłowej; Zbywanie praw maj tkowych do wiadectw
pochodzenia wyprodukowanej energii elektrycznej (handel zielonymi i ółtymi
certyfikatami),
konieczno ci uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników Spółki na jakiekolwiek
obci enie lub zbycie udziałów,
wył czenia mo liwo ci rozporz dzania udziałami oraz ich zastawiania do dnia
31 grudnia 2013 r.,
prawa pierwsze stwa wspólników do nabywania zbywanych udziałów,
umorzenia automatycznego udziałów przysługuj cych Gminie Izbicko, Gminie
Komprachcice, Gminie Prószków i Gminie Tarnów Opolski w przypadku odrzucenia
z jakichkolwiek formalnych lub merytorycznych wzgl dów wniosku aplikacyjnego
Spółki o udzielenie dotacji z Funduszu Spójno ci Unii Europejskiej na wspóln
realizacj projektu ze rodków Funduszu Spójno ci w ramach I osi priorytetowej:
Gospodarka wodno- ciekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko w
okresie programowania 2007-2013 lub te nieprzyznania dotacji przez Komisj
Europejsk lub Instytucj Zarz dzaj c , na realizacj wy ej wskazanego projektu,
wysoko ci wynagrodzenia za umarzane udziały przysługuj ce Gminie Izbicko,
Gminie Komprachcice, Gminie Prószków i Gminie Tarnów Opolski, obliczanego w
ten sposób, e w przypadku umorzenia przysługuj cych tym Gminom udziałów w
jakimkolwiek trybie umorzenia przymusowego, dobrowolnego lub automatycznego,
warto wynagrodzenia za umorzone udziały zostanie ustalona tak, e stanowiło ono
b dzie iloczyn umarzanych udziałów i ich warto ci nominalnej wyra onej w PLN,
pomniejszony o kwot wynikaj c z rozliczenia kosztów finansowania działalno ci
Jednostki Realizuj cej Projekt ze rodków Funduszu Spójno ci w ramach I osi
priorytetowej: Gospodarka wodno- ciekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i
rodowisko w okresie programowania 2007-2013, w okresie od dnia ich przyst pienia
do Spółki do dnia umorzenia udziałów, przy czym rozliczenie kosztów finansowania
Jednostki Realizuj cej Projekt w odniesieniu do poszczególnych Gmin nast powało
b dzie proporcjonalnie do procentowego udziału Gmin w ogólnej warto ci wy ej
wskazanego Projektu,
uprzywilejowania Gminy Opole co do prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników
Spółki, w ten sposób, i ka dy udział przez ni dotychczas obj ty dawał b dzie prawo
do 3 głosów na Zgromadzeniu Wspólników, natomiast udział obj ty w przyszło ci w
zamian za wkłady niepieni ne b d ce rodkami trwałymi wytworzonymi w projekcie
pn. „Poprawa jako ci wody w Opolu ISPA nr 2001/PL/16/PE/028”, dawał b dzie
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3.

prawo do 2 głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
8) mo liwo ci uchwalania dopłat w wysoko ci nie przekraczaj cej 25 %, w stosunku do
warto ci nominalnej udziałów, z zastrze eniem, i podj cie takiej uchwały wymaga
wi kszo ci 4/5 głosów oddanych,
9) uprzywilejowania Gminy Opole co do dywidendy w ten sposób, e na udział
uprzywilejowany w jakikolwiek sposób co do głosu, Gminie Opole przyznawana
b dzie dywidenda przewy szaj c o połow dywidend przysługuj c udziałom
nieuprzywilejowanym, a udziałom uprzywilejowanym Gminy Opole słu yło b dzie
prawo do pierwsze stwa zaspokojenia przed udziałami nieuprzywilejowanymi,
10) uprzywilejowania Gminy Opole w zakresie sposobu uczestniczenia w podziale
maj tku w przypadku likwidacji Spółki w ten sposób, e: Gmina Opole posiada
b dzie prawo do otrzymania kwoty odpowiadaj cej warto ci nominalnej wszystkich
nale cych do niej udziałów niezale nie od tego, czy pozostała cz
maj tku Spółki
wystarcza na tego rodzaju proporcjonaln wypłat pozostałym wspólnikom maj cym
udziały nieuprzywilejowane, a nale ce do Gminy Opole udziały uprzywilejowane
korzysta b d z pierwsze stwa przed pozostałymi udziałami przy wypłacie kwot
likwidacyjnych,
11) pi cioosobowego składu Rady Nadzorczej oraz desygnowania do Rady Nadzorczej
przez Gmin Opole trzech członków oraz wyboru wył cznie przez pozostałych
wspólników dwóch członków Rady Nadzorczej,
12) podziału maj tku po likwidacji uwzgl dniaj cego podział, zgodnie z którym ka demu
ze wspólników w pierwszej kolejno ci przypadnie na własno ta cz
maj tku
ruchomego i nieruchomego Spółki, która w chwili likwidacji b dzie poło ona
(znajdowa si fizycznie) na terenie granic administracyjnych tego wspólnika,
13) zatwierdzania przez Zgromadzenie Wspólników Spółki wieloletnich programów
inwestycyjnych.
Gminy zgodnie o wiadczaj , i wyra aj bezwarunkow i nieodwołaln zgod na zawarcie
w zmienionym Akcie Zało ycielskim Spółki, postanowie odpowiadaj cych w swej tre ci
zapisom wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, a zapisy te nie b d w przyszło ci
przez Gminy kwestionowane.
§9

W przypadku odst pienia przez Spółk od realizacji projektu pn. „TRIAS OPOLSKI – ochrona
zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski – II etap” lub
odrzucenia z jakichkolwiek formalnych lub merytorycznych wzgl dów wniosku aplikacyjnego
Spółki o udzielenie dotacji z Funduszu Spójno ci Unii Europejskiej na realizacj Projektu, a
tak e w przypadku nieprzyznania dotacji na realizacj Projektu przez Komisj Europejsk lub
Instytucj Zarz dzaj c , Gminy zobowi zuj si w terminie 14 dni, od zaistnienia
któregokolwiek ze zdarzenia wskazanego powy ej do rozpocz cia negocjacji i podpisania
porozumienia w sprawie zmiany lub rozwi zania niniejszej umowy.

§10
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1.
2.
3.
4.
5.

Umowa wchodzi w ycie z dniem podpisania.
Jakiekolwiek w tpliwo ci powstałe w zwi zku z interpretacj niniejszej umowy b d
podlegały konsultacji pomi dzy Gminami, a ich wykładnia podporz dkowana zostanie
nadrz dnemu celowi, jakim jest wspólna realizacja Projektu.
Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane b d przez s d w Opolu.
Zmiany umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa no ci.
Umow sporz dzono w siedmiu jednobrzmi cych egzemplarzach, ka dy na prawach
oryginału, dwa dla Gminy Opole oraz po jednym dla pozostałych Gmin.
Gmina Opole:
....................................................

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

Gmina Izbicko:
....................................................

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

Gmina Komprachcice:
....................................................

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

Gmina Prószków:
....................................................

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

Gmina Tarnów Opolski:
....................................................

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