
Projekt

z dnia  3 czerwca 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego w zakresie wykonania i utrzymania (hostingu) 
witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską 

Na podstawie art. 18 ust.2.pkt.12 oraz  art. 74  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 
167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, 
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 
567, z 2013 r. poz. 153) Rada Miejska  uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie wielostronnego porozumienia międzygminnego w sprawie wykonania 
i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską. 

§ 2. Projekt porozumienia międzygminnego o którym mowa w §1 stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Krapkowic do podpisania wielostronnego porozumienia pomiędzy Miastem 
Opole a gminami:Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Izbicko, Komprachcice, Krapkowice, Lewin 
Brzeski, Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków, Strzeleczki, Tarnów Opolski, Turawa, 
Walce, Zdzieszowice. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

 

Burmistrz Krapkowic 

Andrzej Kasiura
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Załacznik do UchwałyNr.......................
RadyMiejskiej w Krapkowicach
z dnia 19 czerwca 2013 r.

PROJEKT POROZUMIENIAMIĘDZYGMINNEGO

z dnia ………………………… zawarte pomiędzy:

Miastem Opole reprezentowanym przez Ryszarda Zembaczyńskiego – Prezydenta Miasta, zwanym w
dalszej części Porozumienia"Przyjmującym"
a

Gminą Chrząstowice reprezentowanąprzez Wójta GminyHeleną Rogacką
Gminą Dąbrowa reprezentowanąprzez Wójta GminyMarka Leję
Gminą DobrzeńWielki reprezentowanąprzez Wójta GminyHenrykaWróbel
GminąGogolin reprezentowanąprzez Burmistrza JoachimaWojtalę
Gminą Izbicko reprezentowanąprzez Wójta Gminy Brygidę Pytel
GminąKomprachcice reprezentowanąprzez Wójta Gminy Pawła Smolarka
GminąKrapkowice reprezentowanąprzez Burmistrza Andrzeja Kasiurę
Gminą Lewin Brzeski reprezentowanąprzez Burmistrza Artura Kotarę
Gminą Łubniany reprezentowanąprzez Wójta GminyKrystiana Baldego
GminąMurów reprezentowanąprzez Wójta GminyAndrzeja Puławskiego
Gminą Niemodlin reprezentowanąprzez Burmistrza Mirosława Stankiewicza
GminąOzimek reprezentowanąprzez Burmistrza Marka Korniaka
Gminą Popielów reprezentowanąprzez Wójta GminyDionizegoDuszyńskiego
Gminą Prószków reprezentowanąprzez Burmistrza Różę Malik
Gminą Strzeleczki reprezentowanąprzez Wójta Gminy Bronisława Kurpielę
Gminą TarnówOpolski reprezentowanąprzez Wójta GminyKrzysztofaMutz
Gminą Turawa reprezentowanąprzez Wójta GminyWaldemaraKampę
GminąWalce reprezentowanąprzez Wójta Gminy Bernarda Kubatę
Gminą Zdzieszowice reprezentowanąprzez Burmistrza Dietera Przewdzing
zwanymiw dalszej części Porozumienia"Przekazującymi"

w sprawie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowejgmin tworzącychAglomeracjęOpolską.

Na podstawie art. 74 ust. 1 oraz w związku z art. 7 ust. 18, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), § 3 Zasad współpracy partnerów
tworzących Aglomerację Opolską stanowiących załącznik do Porozumienia w sprawie utworzenia
Aglomeracji Opolskiej (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 31 października 2012 r., poz.
1521)
oraz na podstawie Uchwały Rady Miasta Opola nr ….. z dnia …… a także:
/ Uchwały Rad Gmin – Partnerów Aglomeracji Opolskiej/
zostaje zawarte porozumienie międzygminne mające na celu wspólną realizację zadania własnego, jakim
jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb z zakresu promocji gmin - sygnatariuszy porozumienia.
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§ 1
1. Przedmiotem porozumienia jest wykonanie i utrzymanie (hosting) wspólnej witryny internetowej

gmin tworzącychAglomeracjęOpolską.
2. Przekazujący powierzają a Przyjmujący przyjmuje do realizacji zadanie określone

w ust. 1.
3. W związku z powierzeniem zadania określonego niniejszym porozumieniem Przyjmujący przejmuje

prawa i obowiązki pozostałych gmin - sygnatariuszy porozumienia, związane
z powierzonymmu zadaniem, a Przekazującymają obowiązek udziału w kosztach
realizacji przedmiotowegozadania na zasadach określonychw ninijeszymporozumieniu.

§ 2
1. W związku z realizacją przedmiotu porozumienia do obowiązków Przejmującego

w szczególności należeć będzie:

1) oszacowaniewartości zamówienia dotyczącegowykonania i hostingu strony internetowej
2) uzgodnieniez Przekazującymizawartości i wyglądu strony internetowej
3) zapewnienia domeny
4) przeprowadzenie wyboru wykonawcy strony internetowej oraz firmy zapewniającej hosting

zgodnie z obowiązującymiprzepisami w zależności od wartości zamówienia
5) podpisanie umowyz wykonawcą
6) prowadzenie całości prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy

z wykonawcąstrony internetowej
7) zapewnienieadministratora treści strony
8) kontakt z wykonawcąstrony internetowejzarówno na etapie jej projektowania, tworzenia jak

i hostingu
9) bieżące informowanie Przekazujących o wszelkich problemach wynikających

z realizacji przedmiotu porozumienia
10) bieżące wprowadzanie na utworzoną stronę internetową informacji ogólnych dotyczących

działalności AglomeracjiOpolskiej

2. Do obowiązkówPrzekazującychw szczególności należeć będzie:

1) udział w kosztach realizacji zadania będącego przedmiotemniniejszegoporozumienia
2) przekazanie Przejmującemuinformacji i uwag dotyczącychzawartości strony internetowej
3) przekazanie Przejmującemu materiałów niezbędnych do opracowania strony internetowej

dotyczącychposzczególnychgmin AglomeracjiOpolskiej
4) wyznaczeniaosób do kontaktu w sprawie przedmiotu Porozumienia
5) wyznaczenia tzw. redaktorów strony internetowej, których zadaniem będzie bieżące

aktualizowanie zawartości strony internetowejw zakresie treści dotyczącychposzczególnych
gmin

6) współpraca z Przejmującymna każdym etapie realizacji przedmiotu porozumienia

3. Każda z gmin sygnatariuszy porozumienia ponosić będzie wyłączną odpowiedzialność za treści
zamieszczane przez wyznaczonychprzedstawicieli gminy na stronie internetowej.

4. Szczegółowe zasady użytkowania i korzystania ze strony internetowej regulować będą odrębne
umowycywilnoprawne.

§ 3
1. Udział w kosztach realizacji przedmiotu porozumienia polega na wnoszeniu na rzecz Miasta Opola

dotacji celowejna pokrycie kosztów realizacji przedmiotu porozumienia.
2. Udział w kosztach dotyczy zarówno utworzenia, jak i późniejszego hostingu serwisu internetowego

AglomeracjiOpolskiej.
3. Wysokość dotacji celowej, jaką Przekazujący zobowiązani będą wnieść na realizację przedmiotu

porozumienia, uzależniona jest od liczbymieszkańcóww każdej z gmin.
4. Wysokość dotacji celowej równa jest iloczynowi całkowitych kosztów realizacji przedmiotu

porozumienia i procentu (udziału), jaki liczba mieszkańców danej gminy stanowi w ogólnej liczbie
mieszkańcówgmin – sygnatariuszy niniejszegoporozumienia (na podstawie danych z NSP 2011).

5. Udział procentowy każdej z gmin w kosztach realizacji przedmiotu porozumienia przedstawia
załącznik do niniejszegoporozumienia.
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Lp. Gmina Osoba reprezentująca Kontrasygnata Skarbnika
1 GminaChrząstowice

2 GminaDąbrowa

3 GminaDobrzeń

4 GminaGogolin

5 Gmina Izbicko

6. Dokładna wartość dotacji celowej znana będzie po dokonaniu wyboru wykonawcy przedmiotu
porozumienia.

7. Informacja o wysokości dotacji celowej zostanie przekazana Przekazującym niezwłocznie po
dokonaniuwyboruwykonawcy.

8. W roku podpisania umowyz wykonawcąprzedmiotu porozumienia Przekazujący zobowiązani są
przekazać Przejmującemudotację celowąna pokrycie kosztów utworzenia strony internetowej i jej
utrzymania w pierwszym roku funkcjonowania, w wysokościwynikającejz zawartej umowyz
wykonawcą.

9. W kolejnych latach Przekazujący zobowiązani są przekazywać dotację celową
na pokrycie kosztów hostingu strony w wysokości wynikającej z zawartej umowy
z wykonawcą.

10. Po otrzymaniu faktury VATwystawionej na Miasto Opole za wykonanie przedmiotu porozumienia
Przejmujący przekaże Przekazującym kopię faktury wraz z wyliczeniemwysokości dotacji celowej
dla każdej z gmin oraz wskaże numer rachunku bankowegooraz termin przekazania dotacji celowej.

11. Po otrzymaniu dotacji celowej od każdej z gmin Przejmujący dokona zapłaty
za przedmiot porozumienia oraz przekaże Przejmującymkopię dowodu zapłaty.

§ 4
Porozumienieniniejsze zostaje zawarte na czas nieokreślony.

§ 5

1. Każdy z sygnatariuszy ma prawo odstąpić od porozumienia składając pisemne oświadczenie
Zgromadzeniu Aglomeracji Opolskiej, ze skutkiem od 1 stycznia roku kalendarzowego
następującego po roku złożenia oświadczenia.

2. Dalsza realizacja porozumienia wymaga ponownego przeliczenia udziału gmin sygnatariuszy
porozumieniaw kosztach jego realizacji oraz wysokości dotacji wnoszonej przez Przekazujących.

§ 6
Wszelkie zmiany porozumienia wymagają zgody sygnatariuszy porozumienia wyrażonej
w formie pisemnej pod rygoremnieważności.

§7
Ewentualne spory jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją niniejszego porozumienia rozstrzygane będą
przez sąd powszechnyw Opolu.

§ 8
1. Porozumieniepodlega publikacji w DziennikuUrzędowymWojewództwaOpolskiego.
2. Przyjmującyzobowiązuje się, a Przekazującywyraża zgodę na przekazanie do publikacji

w DziennikuUrzędowymWojewództwaOpolskiego treści niniejszegoporozumienia.

§ 9
Porozumieniesporządzono w 21 egzemplarzach po jednymdla każdej ze stron, jeden dla celów publikacji.
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6 GminaKomprachcice

7 GminaKrapkowice

8 GminaLewinBrzeski

9 GminaŁubniany

10 GminaMurów

11 GminaNiemodlin

12 Miasto Opole

13 GminaOzimek

14 GminaPopielów

15 GminaPrószków

16 GminaStrzeleczki

17 GminaTarnówOpolski

18 GminaTurawa

19 GminaWalce

20 GminaZdzieszowice

Gmina %

Załącznik do porozumieniamiędzygminnego

Udział procentowykażdej z gmin w kosztach realizacji przedmiotu porozumienia
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Miasto Opole 36,54
LewinBrzeski 4,06
Gogolin 3,72
Krapkowice 7,07
Strzeleczki 2,25
Walce 1,68
Zdzieszowice 4,9
Chrząstowice 2
Dąbrowa 2,84
DobrzeńWielki 4,3
Komprachcice 3,29
Łubniany 2,85
Murów 1,67
Niemodlin 4,05
Ozimek 6,02
Popielów 2,45
Prószków 2,93
TarnówOpolski 2,9
Turawa 2,88
Izbicko 1,6
suma: 100
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Uzasadnienie

Porozumienie międzygminne, które zostało przygotowane zgodnie z Ustawą o samorządzie 
gminnym przewiduje współpracę pomiędzy gminami tworzącymi Aglomerację Opolską w zakresie wykonania 
i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących AO. Utworzona na podstawie porozumienia 
międzygminnego strona internetowa służyć będzie promocji Aglomeracji Opolskiej (jej walorów turystycznych, 
krajobrazowych, kulturowych, potencjału inwestycyjnego) oraz informowaniu opinii publicznej i partnerów 
społeczno – gospodarczych o wszelkich działaniach podejmowanych przez partnerów w ramach Aglomeracji 
Opolskiej. Ponadto strona będzie również pełniła rolę platformy porozumiewania się partnerów (poprzez 
funkcjonalność dostępną tylko dla partnerów).Na podstawie porozumienia międzygminnego stanowiącego 
załącznik do uchwały, Miasto Opole przejmie prawa i obowiązki pozostałych gmin związane z zadaniem 
polegającym na utworzeniu i hostingu strony internetowej. Na poszczególne gminy członkowskie, w tym na 
gminę Krapkowice, przyjmującą realizację zadania publicznego przejdą tylko te kompetencje, które są 
konieczne do jego wykonania. 

Uchwała rodzi skutki finansowe. 

Gmina Krapkowice przekazując na podstawie porozumienia realizację zadania publicznego innej gminie ma 
obowiązek partycypacji w kosztach jego realizacji. Wkład finansowy na realizację zadania przekazywany jest 
gminie przejmującej zadanie w postaci dotacji celowej. W przypadku Aglomeracji Opolskiej ustalono, iż 
wysokość wkładu finansowego w utworzenie, a następnie utrzymanie strony internetowej uzależniona będzie od 
liczby mieszkańców gminy – partnera porozumienia.  Wysokość dotacji celowej równa będzie iloczynowi 
całkowitych kosztów realizacji zadania i procentu (udziału), jaki liczba mieszkańców danej gminy stanowi 
w ogólnej liczbie mieszkańców gmin – uczestników porozumienia wg stanu na koniec roku 2011. Dokładna 
wysokość dotacji ustalona zostanie po dokonanym wyborze wykonawcy witryny. Zgodnie z przeprowadzonym 
rozeznaniem rynku wartość zamówienia nie będzie przekraczać kwoty 14.000 euro netto.  Szacunkowy koszt 
wykonania strony internetowej wyniesie ok. 9.000 zł, natomiast roczna opłata za hosting to koszt rzędu 600 zł. 
Poniższa tabela przedstawia wysokość nakładów finansowych koniecznych do poniesienia przez partnerów 
porozumienia przy w/w założeniach. 

Tabela nr1 

 

Gmina % 
Wydatek 

jednorazowy Wydatek cykliczny  

  

wkład finansowy 
gminy (utworzenie 
strony internetowej, 
szacunkowy koszt 

9.000 zł) 

koszt hostingu 
strony - wydatek 

konieczny do 
poniesienia 

w każdym roku 
funkcjonowania 
strony (w tym 
również 2013) 

razem 2013 

Miasto Opole 36,54 3 288,60 219,24 3 507,84 
Lewin Brzeski 4,06 365,40 24,36 389,76 
Gogolin 3,72 334,80 22,32 357,12 
Krapkowice 7,07 636,30 42,42 678,72 
Strzeleczki 2,25 202,50 13,50 216,00 
Walce 1,68 151,20 10,08 161,28 
Zdzieszowice 4,9 441,00 29,40 470,40 
Chrząstowice 2 180,00 12,00 192,00 
Dąbrowa 2,84 255,60 17,04 272,64 
Dobrzeń Wielki 4,3 387,00 25,80 412,80 
Komprachcice 3,29 296,10 19,74 315,84 

Id: F11985C4-D1F8-4A90-B04B-785A058E64FC. Projekt
—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 1



Łubniany 2,85 256,50 17,10 273,60 
Murów 1,67 150,30 10,02 160,32 
Niemodlin 4,05 364,50 24,30 388,80 
Ozimek 6,02 541,80 36,12 577,92 
Popielów 2,45 220,50 14,70 235,20 
Prószków 2,93 263,70 17,58 281,28 
Tarnów Opolski 2,9 261,00 17,40 278,40 
Turawa 2,88 259,20 17,28 276,48 
Izbicko 1,6 144,00 9,60 153,60 
suma: 100 9 000,00 600,00 9 600,00 

Sporządzono w oparciu o materiały uzyskane z Urzędu Miasta Opole 

Naczelnik Wydz. Promocji i Rozwoju Gospodarczego Irena Wójcik. 
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