
 

 

POROZUMIENIE  

o utworzeniu Konsorcjum gmin 

zwane dalej Porozumieniem, 

zawarte w dniu 20 marca 2018 roku w Moszczenicy pomiędzy: 

1. Gminą Moszczenica z siedzibą w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica, NIP 771-16-61-

550, REGON 590647948, reprezentowaną przez Pana Marcelego Piekarka – Wójta Gminy Moszczenica, zwa-

ną dalej Liderem, 

2. Gminą Będków z siedzibą w Będkowie, ul. Parkowa 3, 97-319 Będków, NIP 773-22-23-401, REGON 

590647894, reprezentowaną przez Pana Lesława Kołodziejczyka – Wójta Gminy Będków, zwaną dalej Partne-

rem, 

3. Gminą Ujazd z siedzibą w Ujeździe, ul. Pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, NIP 773-22-22-057, REGON 

590648014, reprezentowaną przez Pana Artura Pawlaka – Wójta Gminy Ujazd, zwaną dalej Partnerem, 

zwanymi dalej łącznie Partnerami, 

na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami), Uchwały Nr XLVII/392/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 

2017 roku w sprawie współdziałania Gminy Moszczenica z Gminami Będków, Ujazd zmienionej Uchwałą  

Nr XLIX/412/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XLVII/392/17 oraz Uchwały Nr XIV/89/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie 

współdziałania Gminy Będków z Gminami Moszczenica i Czarnocin zmienionej Uchwałą Nr XVI/98/16 Rady 

Gminy w Będkowie z dnia 16 maja 2016 r. i Uchwałą Nr XXVIII/174/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia  

14 listopada 2017 r. oraz Uchwały Nr LV/373/17 Rady Gminy Ujazd z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie 

współpracy Gminy Ujazd z Gminami Moszczenica i Będków, o następującej treści: 

 Cel Porozumienia  

§ 1. 1. Partnerzy niniejszego Porozumienia zawiązują Konsorcjum gmin, nie posiadające osobowości praw-

nej, dla wspólnej realizacji: 

1) Projektu „Gmina Bliżej Mieszkańców” w zakresie budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych 

dla mieszkańców gmin Porozumienia w oparciu o system EZDPUW, którego właścicielem jest Skarb Pań-

stwa. Celem Projektu jest: 

a) budowa systemów teleinformatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb elektronicznego 

obiegu dokumentów wraz z obiegiem spraw i pracy (workflow), modelowania i optymalizacji procesów 

w administracji publicznej, 

b) budowa szeroko dostępnych dla obywateli regionalnych platform umożliwiających dostęp przez Internet 

do usług publicznych, 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 kwietnia 2018 r.

Poz. 2070



c) budowa teleinformatycznych systemów komunikacji (podpis elektroniczny, elektroniczna pieczątka oraz 

inne sposoby uwierzytelniania form elektronicznych), 

d) tworzenie, rozwijanie publicznych rejestrów referencyjnych, w tym systemów informacji przestrzennej, 

e) rozwój infrastruktury informatycznej zapewniającej skuteczne mechanizmy zarządzania prawami dostę-

pu do informacji i monitorowanie tego dostępu, 

f) upowszechnienie systemów teleinformatycznych, pozwalających na szybką i sprawną wymianę danych 

pomiędzy różnymi podmiotami, umożliwiających poszerzenie zakresu spraw, które można zrealizować 

drogą elektroniczną, 

g) budowa, przebudowa lub zakup systemów zapewniających bezpieczeństwo przechowywania danych cy-

frowych; 

2) zadań w ramach zadania własnego gmin w zakresie działalności telekomunikacyjnej (o której mowa w art. 

7 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ), w 

szczególności: 

a) eksploatację sieci wybudowanej w ramach Projektu ELeader zgodnie z zapisami umowy o dofinansowa-

nie Projektu pn. „ELeader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gmin: 

Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin”, 

b) budowę, rozbudowę i utrzymanie sieci teleinformatycznych dla potrzeb mieszkańców i podmiotów pry-

watnych gmin Porozumienia w celu zapewnienia im dostępu do sieci Internet na zasadach komercyjnych, 

po okresie trwałości Projektu ELeader, 

c) budowę, rozbudowę i utrzymanie sieci teleinformatycznych dla potrzeb mieszkańców i podmiotów pry-

watnych gmin Porozumienia w celu zapewnienia im dostępu do sieci Internet na zasadach niekomercyj-

nych, 

d) współdziałanie w zakresie informatyzacji jednostek organizacyjnych gmin Porozumienia m.in. jednostek 

odpowiedzialnych za utrzymanie sieci wodno-kanalizacyjnych, placówek służby zdrowia, itp., 

e) podejmowanie działań mających na celu udostępnienie systemu EZDPUW będącego własnością Skarbu 

Państwa kolejnym Jednostkom Samorządu Terytorialnego jako usługi chmurowej, 

f) realizację wspólnych zamówień publicznych za zakresie IT w celu zmniejszenia kosztów realizacji celów 

Porozumienia. 

2. Partnerzy powołają Zespół zarządzający celem realizacji niniejszego Porozumienia. 

 Okres obowiązywania Porozumienia  

§ 2. 1. Porozumienie zawiązane jest na czas nieokreślony, jednakże nie krótszy niż zobowiązania zaciągnię-

te przez Partnerów w ramach realizacji celów Porozumienia w stosunku do podmiotów trzecich. 

2. Partner porozumienia może wypowiedzieć Porozumienie z miesięcznym okresem wypowiedzenia tylko 

w przypadku uregulowania wszelkich zobowiązań zaciągniętych przez Konsorcjum w ramach realizacji celów 

Porozumienia. 

3. Porozumienie może zostać rozwiązane w każdym czasie za zgodą wszystkich Partnerów. 

4. Do Porozumienia mogą przystąpić inne jednostki samorządu terytorialnego na warunkach określonych 

przez Partnerów. Przystąpienie odbywa się w drodze aneksu do niniejszego Porozumienia. 

 Lider Porozumienia  

§ 3. 1. Partnerzy zgodnie postanawiają, że strony Porozumienia reprezentować będzie Lider, który będzie 

uprawniony do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w ramach przyjętych w Porozumieniu ce-

lów. 

2. Oświadczenia woli złożone przez Lidera wobec osób trzecich, w zakresie wspólnego działania w ramach 

Porozumienia wiążą Partnerów. 
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3. Lider upoważniony jest do kompleksowej obsługi Porozumienia, w tym zwłaszcza obsługi finansowo-

księgowej. 

4. Lider powoła Koordynatora, który będzie odpowiedzialny w szczególności za Zespół koordynujący o 

którym mowa w § 6 ust. 1 oraz za realizację zadań opisanych w § 1. 

5. Lider udostępnia Partnerom wszelkie informacje dotyczące realizacji Porozumienia. 

 Zespół zarządzający  

§ 4. 1. W ramach współdziałania w zakresie realizacji celów Porozumienia, każdy z Partnerów wyznaczy 

swojego przedstawiciela do Zespołu zarządzającego (zwanego dalej Zespołem zarządzającym). 

2. Spotkania Zespołu zarządzającego będą się odbywać raz na kwartał lub częściej w zależności od zaist-

niałych potrzeb. 

 Zadania, obowiązki, podział odpowiedzialności Partnerów w związku z realizacją celów  

Partnerstwa 

 

§ 5. 1. Partnerzy odpowiadają za zobowiązania stron Porozumienia proporcjonalnie do wysokości wkładu 

własnego związanego z realizacją celu opisanego w § 1 Porozumieniu, przy czym w przypadku szkody wyrzą-

dzonej umyślnie Partner odpowiada do pełnej wysokości wyrządzonej szkody. 

2. Partnerzy zobowiązani są do przekazywania udziału własnego na rachunek bankowy wskazany przez Li-

dera na pokrycie wydatków poniesionych na potrzeby realizacji Porozumienia, obejmującym zakres udziału 

danego Partnera, na podstawie noty księgowej z załączoną kserokopią rachunku /faktury, listy płac itp./, po-

świadczoną za zgodność z oryginałem przez Lidera. 

3. Dopuszcza się możliwość otrzymywania faktury wystawianych bezpośrednio na konkretnego Partnera w 

związku z dokonanym zamówieniem. 

4. Zakupy realizowane w ramach niniejszego Porozumienia o wartości przewyższającej 10.000 złotych, 

muszą być wcześniej zatwierdzone przez Zespół zarządzający bezwzględną większością głosów. 

5. Partnerzy ponoszą wszelkie koszty związane z realizacją i obsługą zadań opisanych w § 1 w proporcjach: 

a) Gmina Moszczenica – 47%, 

b) Gmina Ujazd – 36%, 

c) Gmina Będków – 17%. 

6. Partnerzy zrzekają się współwłasności środków trwałych zakupionych w ramach niniejszego Porozumie-

nia na rzecz Lidera (m.in. licencje), zachowując jednocześnie prawo do współużytkowania  tychże środków. 

7. Partnerzy zobowiązują się do terminowego dostarczania Liderowi wszystkich niezbędnych dokumentów 

potrzebnych do realizacji celów określonych Porozumieniem. 

 Zespół koordynujący  

§ 6. 1. Lider najpóźniej do dnia 31 marca 2018 roku powoła zarządzeniem Zespół koordynujący (zwany da-

lej Zespołem) w celu realizacji wszelkich zadań w ramach zadania własnego gmin w zakresie działalności tele-

komunikacji (o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), który będzie odpowiedzialny w szczególności za realizację zadań opisanych 

w § 1. 

2. Lider Porozumienia oddeleguje do ww. Zespołu pracowników Referatu Informatycznego z Gminy 

Moszczenica, pozostali Partnerzy oddelegują do ww. Zespołu informatyka z każdej z gmin. W przypadku bra-

ku informatyka w Urzędzie Gminy jednego z Partnerów, Urząd ten wspólnie z Liderem ustali sposób rozlicza-

nia świadczonych dla tego Urzędu usług obsługi informatycznej zadań z zakresu utrzymania własnej infrastruk-

tury serwerowo sieciowej w drodze porozumienia. 

3. W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Lider przedstawi minimalne wymagania me-

rytoryczne, jakie powinien spełniać informatyk oddelegowany do Zespołu, o którym mowa w ust. 1. 
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4. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków informatyków oddelegowanych w celu obsługi informatycznej 

określi Lider w zarządzeniu o którym mowa w ust. 1. 

 Zasady komunikacji między Partnerami  

§ 7. Komunikacja i przepływ informacji w zakresie realizacji celów powołanego Porozumienia oparty bę-

dzie na systemie informacyjnym poprzez bezpośrednie spotkania Partnerów o czym mowa w § 4, jak i za po-

mocą dostępnych urządzeń technicznych jak telefon, faks, poczta elektroniczna jak i w formie doręczenia kore-

spondencji papierowej. 

 Zmiana Porozumienia  

§ 8. Wszelkie zmiany Porozumienia, mogą nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności, za zgodą wszyst-

kich Partnerów. 

 Postanowienia końcowe  

§ 9. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie spory związane z realizacją Porozumienia, Partnerzy zobowiązują się rozstrzygać polubownie. 

3. Porozumienie zostaje sporządzone w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdego z Partnerów. 

 

  

Wójt Gminy Moszczenica 

 

Marceli Piekarek 

 

 

Wójt Gminy Ujazd 

 

Artur Pawlak 

Wójt Gminy Będków 

 

Lesław Kołodziejczyk 

 

Załączniki: 

1) Uchwała Nr XLVII/392/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie współdziała-

nia Gminy Moszczenica z Gminami Będków, Ujazd i Czarnocin oraz Uchwała Nr XLIX/412/18 Rady 

Gminy Moszczenica z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/392/17 Rady Gmi-

ny Moszczenica z dnia 29 grudnia 2017 roku; 

2) Uchwała Nr LV/373/17 Rady Gminy Ujazd z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie współpracy Gminy Ujazd 

z Gminami Moszczenica i Będków; 

3) Uchwała Nr Uchwały Nr XIV/89/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie współ-

działania Gminy Będków z Gminami Moszczenica i Czarnocin zmienionej Uchwałą Nr XVI/98/16 Rady 

Gminy w Będkowie z dnia 16 maja 2016 r. i Uchwałą Nr XXVIII/174/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 

14 listopada 2017 r.; 

4) Pełnomocnictwa Partnerów dla Lidera do reprezentowania stron Porozumienia oraz zaciągania zobowiązań 

w ramach przyjętych w Porozumieniu celów stanowiące załącznik nr 1 i 2. 

 

 

 

 

 

______________ 
* Załączniki nie podlegają publikacji (przyp. red.). 
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