
UCHWAŁA NR LI/583/14
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie zawarcia Porozumienia dotyczącego współdziałania przy zachowaniu trwałości projektu 
„Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem 

Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” oraz rozwoju systemu informacji 
o terenie i zwiększenia liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez jednostki 

samorządu terytorialnego powiatu mikołowskiego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 oraz art.10 ust.1, art. 74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. 1. Wyrazić zgodę na zawarcie przez Gminę Orzesze Porozumienia z:

- Gminą Łaziska Górne,

- Gminą Mikołów,

- Gminą Ornontowice,

- Gminą Wyry,

- Powiatem Mikołowskim, w sprawie współdziałania przy zachowaniu trwałości projektu „Budowa 
zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim 
w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” oraz rozwoju systemu informacji o terenie 
i zwiększenia liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez jednostki samorządu 
terytorialnego powiatu mikołowskiego.

2. Projekt Porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach
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POROZUMIENIE 

 zawarte w dniu .................... r. w Mikołowie.

Stronami niniejszego porozumienia są: 

Gmina Mikołów, Gmina Łaziska Górne, Gmina Ornontowice, Gmina Orzesze, Gmina Wyry oraz 
Powiat Mikołowski, zwani dalej „Partnerami”

§ 1. 

 Porozumienie zostało zawarte w sprawie współdziałania przy zachowaniu trwałości projektu „Budowa 
zintegrowanego  systemu  zarządzania  Gminami  Powiatu  Mikołowskiego  i Powiatem  Mikołowskim 
w oparciu o system informacji  o terenie  (GIS)”  oraz rozwoju systemu informacji  o terenie  i zwiększenia 
liczby  usług  publicznych  świadczonych  drogą  elektroniczną  przez  jednostki  samorządu  terytorialnego 
powiatu mikołowskiego. 

§ 2. 

CEL I PRZEDMIOT POROZUMIENIA

1. Celem porozumienia jest ustalenie zasad współdziałania pomiędzy Partnerami przy: 

a) zachowaniu  trwałości  projektu  pn  „Budowa  zintegrowanego  systemu  zarządzania  Gminami  Powiatu 
Mikołowskiego  i Powiatem  Mikołowskim  w oparciu  o system  informacji  o terenie  (GIS)”  w ramach 
PRSC Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, 

b) podejmowaniu  działań  na  rzecz  rozwoju  systemu  informacji  o terenie  i zwiększenia  liczby  usług 
publicznych  świadczonych  drogą  elektroniczną  przez  jednostki  samorządu  terytorialnego  powiatu 
mikołowskiego.

2.  Partnerzy upoważniają Gminę Mikołów do reprezentowania Partnerów przed innymi podmiotami  
zewnętrznymi oraz do koordynowania i nadzoru prac związanych z realizacją celu określonego w ust. 1. 

§ 3. 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA

1.  Partnerzy zgodnie ustalają, że Gmina Mikołów będzie Liderem działań podejmowanych na rzecz 
realizacji celu określonego w § 2 ust. 1. 

2.  Powołuje  się  Grupę  Sterującą,  którą  tworzą  Burmistrzowie,  Wójtowie  oraz  Starosta  Powiatu 
Mikołowskiego lub osoby przez nich upoważnione. 

3.  Lider upoważniony jest do zwoływania Grupy Sterującej w ważnych dla realizacji zadania sprawach. 

4. Lider powołuje do działania Zespół ds. rozwoju i zarządzania Systemem Informacji o Terenie (Zespół  
GIS). 

5. W celu sprawnego wykonywania prac związanych z realizacją celu określonego w § 2 ust. 1 w każdej  
gminie wyznaczone zostaną przez Burmistrza/Wójta/Starostę osoby, które wejdą w skład Zespołu ds. rozwoju  
i zarządzania Systemu Informacji o Terenie (Zespół GIS). 

6.  Wysokość udziałów w kosztach dotyczących utrzymania trwałości projektu oraz rozwoju systemu 
informacji o terenie będzie równa dla  wszystkich Partnerów. 

7. Szczegółowe  zasady finansowania  oraz  realizacji  poszczególnych  zadań,  służących  realizacji  celu 
określonego w § 2 ust. 1 zostaną określone w Umowie Partnerskiej. 

§ 4. 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
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1.  Partnerzy zobowiązują się do dostarczania Liderowi w określonym terminie wszelkich dokumentów 
niezbędnych do realizacji celu określonego w § 2 ust. 1. 

2.  Partnerzy zobowiązują się do współpracy w zakresie wszelkich prac związanych z realizacją celu 
określonego w § 2 ust. 1. 

3.  Partnerzy zobowiązują się do partycypacji w kosztach związanych z realizacją celu określonego w §1 
oraz zabezpieczenia środków na każdy rok realizacji. 

4.  Partnerzy zobowiązują się do przestrzegania przepisów w zakresie zamówień publicznych, pomocy 
publicznej oraz polityk horyzontalnych. 

5. Partnerzy  zobowiązują  się  do  realizowania  działań  promocyjnych  zgodnie  
z wnioskiem aplikacyjnym i umową dot. projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami 
Powiatu  Mikołowskiego  i Powiatem Mikołowskim w oparciu  o system informacji  o terenie  (GIS)”  oraz 
zgodnie z art.69 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. 

6. Prawa i obowiązki Lidera oraz Partnerów szczegółowo zostaną określone w Umowie Partnerskiej. 

7.  Partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację celu określonego w § 2 ust. 1, a Partner, 
który  swoim  działaniem  lub  zaniechaniem  w zakresie  nałożonych  obowiązków  doprowadzi  do  utraty 
pozyskanych  środków  z Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2007 – 
2013 odpowiada  do wysokości uzyskanego dofinansowania. 

§ 5. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez wszystkich Partnerów. 

2.  Zmiany porozumienia wymagają pisemnej zgody wszystkich Partnerów. 

3. Porozumienie ma charakter  ramowy,  a postanowienia szczegółowe, mające na celu realizację celu 
określonego w § 2 ust. 1 zostaną uzgodnione w Umowie Partnerskiej. 

4.  Porozumienie  sporządzono  w sześciu  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla  każdej 
ze stron. 

5. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 Strony porozumienia: 

1)  Aleksander Wyra  - Burmistrz Miasta Łaziska Górne 

2)  Marek Balcer - Burmistrz Miasta Mikołów 

3)  Kazimierz Adamczyk- Wójt Gminy Ornontowice 

4)  Andrzej Szafraniec- Burmistrz Miasta Orzesze 

5)  Barbara Prasoł- Wójt Gminy Wyry 

6)  Zarząd Powiatu Mikołowskiego
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