DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 12 grudnia 2017 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera

Poz. 3960

Data: 2017-12-12 12:35:03

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE
z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie powierzenia Gminie Kielce zadania własnego Gminy Masłów w zakresie prowadzenia Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
zawarte pomiędzy: Gminą Kielce, z siedzibą w Kielcach, ul. Rynek 1, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta
Kielce Wojciecha Lubawskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Barbary Nowak
a
Gminą Masłów, z siedzibą w Masłowie ul. Spokojna 2 , reprezentowaną przez Wójta Gminy Masłów Tomasza
Lato przy kontrasygnacie Skarbnika Małgorzaty Kumór
Działając na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875), w związku z art. 3 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1289) oraz uchwał organów stanowiących Strony
Porozumienia:
- uchwały Nr XLVIII/1101/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie z Gminą Masłów porozumienia międzygminnego,
- uchwały Nr XLIII/410/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie z Gminą Kielce porozumienia międzygminnego
ustala się, co następuje:
§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Kielce realizacji zadania własnego Gminy
Masłów w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców
Gminy Masłów.
2. Zadania objęte niniejszym porozumieniem realizowane będzie za pośrednictwem Przedsiębiorstwa
Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. z siedzibą w Promniku, ul. Św. Tekli 62, 26-067 Strawczyn zarejestrowaną
w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem 0000095525, NIP 959-14-93-417, REGON 292433971, której
to Gmina Kielce mocą uchwały Nr XLIV/811/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 16 maja 2013 r. zmienioną
uchwałą Nr XXXIV/716/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 8 grudnia 2016 r. powierzyła obowiązek wynikający
z zadań własnych gminy, obejmujący zorganizowanie i utrzymanie na terenie Miasta Kielce Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
§ 2. 1. Miejscem wykonywania zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 przez okres trwania porozumienia jest
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Kielcach przy ul. Magazynowej 3.
2. Szczegółowe zasady, w tym rodzaj odpadów komunalnych przyjmowanych do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych są określone w regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/102/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca
2015 r. zmienioną uchwałą Nr XXXIV/717/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 8 grudnia 2016 r.
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3. W imieniu Gminy Kielce realizujące zadanie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o., dalej
PGO Sp. z o. o. zapewni mieszkańcom Gminy Masłów nieodpłatne przyjmowanie selektywnie zebranych
odpadów komunalnych po okazaniu dokumentu potwierdzającego ich miejsce zamieszkania.
§ 3. 1. Gmina Masłów zobowiązuje się do ponoszenia kosztów realizacji zadania na rzecz Gminy Kielce:
1) w wysokości 3000,00 brutto zł (słownie: trzech tysięcy złotych brutto) miesięcznie z tytułu kosztów stałych
prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
2) w wysokości wynikającej z comiesięcznych kosztów poniesionych na zagospodarowanie przyjmowanych
w punkcie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców Gminy Masłów, z zastrzeżeniem, że
odpady niezagospodarowane w danym miesiącu zostaną rozliczone po ich faktycznym zagospodarowaniu.
2. Kwota brutto, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zostanie wyliczona na podstawie faktycznych ilości
odpadów komunalnych przyjętych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od mieszkańców
Gminy Masłów. Kwota brutto stanowić będzie sumę iloczynów ilości poszczególnych frakcji odpadów
wyrażonych w kg lub Mg i obowiązujących stawek jednostkowych wyrażonych w zł za przekazanie
do zagospodarowania 1 kg lub 1 Mg odpadów.
3. Gmina Masłów zobowiązuje się do uregulowania należności wynikających z ust. 1 pkt 2 nie przekazanych
do zagospodarowania w okresie obowiązywania porozumienia, a faktycznie zagospodarowanych i rozliczanych
w fakturach po zakończeniu obowiązywania porozumienia międzygminnego.
4. Rozliczenie należne Gminie Kielce następować będzie fakturami z tytułu wykonywania zadania
własnego Gminy Masłów, w tym:
1) za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2) za przekazanie do zagospodarowania odpadów komunalnych na podstawie raportu ilości odpadów
pochodzących z Gminy Masłów przyjętych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
zgodnie z wyliczeniem o którym mowa w ust. 2.
5. Gmina Masłów zobowiązuje się do uregulowania każdej powstałej należności w terminie 7 dni od daty
doręczenia faktury na rachunek bankowy Gminy Kielce Nr 59 1050 1461 1000 0023 5322 5945.
6. Za datę doręczenia faktury, uważa się datę przyjęcia faktury przez osobę upoważnioną do odbioru
w imieniu Gminy Masłów.
§ 4. Gmina Masłów zobowiązuje się do przekazywania Gminie Kielce do 10 dnia każdego miesiąca raportu
ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w pliku Excel
zawierających co najmniej następujące dane:
1) adres nieruchomości,
2) imię i nazwisko składającego deklarację,
3) liczbę zadeklarowanych osób.
§ 5. 1. Niniejsze Porozumienie zawiera się na czas nieoznaczony z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Każda ze stron może dokonać rozwiązania porozumienia z zachowaniem:
a) trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia w następujących sytuacjach:
- wybudowania przez Gminę Masłów Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- nie wniesienia przez Gminę Masłów należności, o których mowa w § 3, za co najmniej jeden miesiąc;
b) sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia bez podawania przyczyn.
3. Wszelkie zmiany treści niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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§ 6. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Wójt Gminy Masłów

Prezydent Miasta Kielce

Tomasz Lato

Wojciech Lubawski

Skarbnik Gminy

Skarbnik Miasta

Małgorzata Kumór

Barbara Nowak

