
UCHWAŁA NR LXIII.394.2021 
RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505 i 1642), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia międzygminnego, na mocy którego Gmina Kunów przekaże 
Gminie Pawłów, a Gmina Pawłów przyjmie do realizacji zadanie własne Gminy Kunów, o którym mowa 
w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 716, 868, 1093, 1505 i 1642) w zakresie planowania oświetlenia oraz finansowania oświetlenia na terenie 
gminy Kunów, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 0650T w miejscowości Doły Biskupie, 
obejmującego dwa punkty świetlne. 

§ 2. Projekt porozumienia międzygminnego stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie 
 
 

Piotr Bek 
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Załącznik do uchwały Nr LXIII.394.2021 

Rady Miejskiej w Kunowie 

z dnia 28 października 2021 r. 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 
 

w sprawie przejęcia zadania Gminy Kunów w zakresie administrowania oświetleniem drogowym 
zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej 0650T, w miejscowości Doły Biskupie, w granicach 

administracyjnych Gminy Kunów, obejmującego dwa punkty świetlne 

Zawarte w dniu .........................., pomiędzy: 

1) Gminą Pawłów z siedzibą w Pawłowie, Pawłów 56, reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy - Marka Wojtasa 

przy  kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Haliny Pocheć 

zwaną w dalszej części porozumienia „Gminą Pawłów” 

a 

2) Gminą Kunów z siedzibą w Kunowie (27-415), przy ul. Warszawskiej 45B,  

reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie - Lecha Łodeja 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Danuty Fijas 

zwaną w dalszej części umowy „Gminą Kunów” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505 i 1642), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672) oraz uchwały Nr ....... 
Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 
i uchwały Nr XXXII/318/21 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zawarcia 
porozumienia międzygminnego, strony zawierają porozumienie następującej treści: 

§ 1. Gmina Kunów przekazuje Gminie Pawłów, a Gmina Pawłów przyjmuje do realizacji zadanie własne 
Gminy Kunów, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505 i 1642) w zakresie planowania oświetlenia 
oraz finansowania oświetlenia na terenie gminy Kunów zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 0650T 
w miejscowości Doły Biskupie obejmującego dwa punkty świetlne, w tym: 

1) zakup i montaż dwóch punktów świetlnych, których lokalizację prezentuje mapa stanowiąca załącznik do 
porozumienia; 

2) zapewnienie dostawy energii elektrycznej (w tym zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej oraz 
usługę dystrybucji energii elektrycznej) do urządzeń oświetlenia drogowego; 

3) prowadzenie prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
urządzeń oświetlenia drogowego oraz prowadzenie dokumentacji technicznej związanej z utrzymaniem 
oświetlenia. 

§ 2. 1. Zadania przekazane niniejszym porozumieniem Gmina Pawłów będzie wykonywać za 
pośrednictwem swojego zakładu budżetowego tj. Gminnego Zakładu Usługowo Inwestycyjnego w Brzeziu, na 
co Gmina Kunów wyraża zgodę.  

2. Wszelkie zmiany konstrukcyjne w linii energetycznej zasilającej oświetlenie uliczne wykraczające poza 
stan istniejący w chwili zawarcia niniejszego porozumienia wymagają zgody Gminy Pawłów. 
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3. Usterki i awarie punktów oświetleniowych, o których mowa w § 1, będą zgłaszane do Gminnego 
Zakładu Usługowo Inwestycyjnego w Brzeziu jako konserwatora oświetlenia ulicznego. 

4. Gmina Pawłów zastrzega sobie prawo do przerw w zasilaniu oświetlenia ulicznego na okres 48 godzin 
bez dochodzenia z tego tytułu roszczeń przez Gminę Kunów. Okres 48 godzin może się przedłużyć, jeżeli 
awaria jest spowodowana siłą wyższą lub w celu jej usunięcia konieczne jest sprowadzenie urządzeń lub 
materiałów niebędących w posiadaniu Gminy Pawłów. 

§ 3. Gmina Kunów zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia 
zadań wynikających z niniejszego porozumienia wg kryteriów legalności, celowości i gospodarności. 

§ 4. 1. Gmina Kunów na realizację zadania objętego w roku 2021 r. przekaże środki finansowe w formie 
dotacji celowej zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672) w  następującej wysokości: 

- dla realizacji części zadania, o której mowa w § 1 pkt 1 w wysokości 3 231,54 zł, 

- dla realizacji części zadania, o której mowa w § 1 pkt 2 i 3 w wysokości 459,44 zł. 

2. W wypadku, gdy wskazane w ust. 1 środki finansowe nie wystarczą na pokrycie kosztów realizacji 
zadania, Gmina Pawłów wystąpi do dnia 10 grudnia 2021 r. o zwiększenie środków na jego realizację. 

3. Wysokość środków finansowych na realizację zadania, o którym mowa w § 1 pkt 2 i 3, będzie ustalana 
przez strony w terminie do 30 października roku poprzedniego. 

4. Dotacja na dany rok będzie przekazywana jednorazowo w terminie do 28 lutego w każdym roku 
obowiązywania porozumienia, na rachunek bankowy wskazany przez Gminę Pawłów. 

§ 5. 1. Gmina Pawłów corocznie do dnia 31 stycznia będzie przekazywać Gminie Kunów sprawozdanie 
z realizacji zadań wynikających z porozumienia, a w wypadku rozwiązania porozumienia w trakcie roku 
budżetowego, w terminie 15 dni od daty zakończenia obowiązywania porozumienia.  

2. Środki, o których mowa w § 5 niniejszego porozumienia niewydane w danym roku lub wydane 
niezgodnie z przeznaczeniem podlegają przekazaniu Gminie Kunów w terminie, o którym mowa w ust. 1, 
zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1535). 

§ 6. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem 
6 miesięcznego terminu wypowiedzenia. 

3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub nienależytego 
wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu 
wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie. 

4. Ewentualne spory mogące wynikać na tle wykonywania porozumienia strony poddają rozstrzygnięciu 
sądom właściwym miejscowo dla siedziby Gminy Pawłów. 

§ 7. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372). 

2. Porozumienie może być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

4. Zgodnie z 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 2019 r. poz. 1461) porozumienie podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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Uzasadnienie 

Podstawą do zawarcia porozumienia przez organy wykonawcze gmin – zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 w zw. 
z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) – są 
stosowne uchwały podjęte przez rady wszystkich gmin zawierające porozumienie. 

Na mocy porozumienia międzygminnego gminy mogą powierzać jednej z nich określone przez nie zadanie 
publiczne. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki 
pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach 
realizacji powierzonego zadania. Jednym z zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. 
c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093,1505 i 1642) 
jest planowanie oświetlenia oraz finansowanie oświetlenia na terenie gminy. 

Przedmiotem niniejszego porozumienia będzie planowanie oświetlenia oraz finansowanie oświetlenia na 
terenie gminy Kunów zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 0650T w miejscowości Doły Biskupie 
obejmujące 2 punkty świetlne, w tym: 

1) zakup i montaż dwóch punktów świetlnych, 

2) zapewnienie dostawy energii elektrycznej (w tym zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej oraz 
usługę dystrybucji energii elektrycznej) do urządzeń oświetlenia drogowego; 

3) prowadzenie prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
urządzeń świetlenia drogowego oraz prowadzenie dokumentacji technicznej związanej z utrzymaniem 
oświetlenia. 

Ze względu na lokalizację punktów świetlnych doprowadzenie przez Gminę Kunów oświetlenia ulicznego 
pochłonęło by bardzo wysokie koszty inwestycyjne, a następnie wysokie koszty związane z utrzymaniem 
i konserwacją. Natomiast Gmina Pawłów posiada już w danej lokalizacji linię energetyczną umożliwiającą przy 
niewielkim koszcie rozszerzenie jej na Gminę Kunów. 

Na mocy porozumienia Gmina Kunów przekaże środki finansowe na realizację zadania w formie dotacji 
celowej zgodnie z art. art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1642), na co środki zostały zabezpieczone w budżecie gminy na rok 
2021 r. 

Mając powyższe na uwadze należało podjąć uchwałę. 

Opracował:  

Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska 
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