
Załącznik do uchwały nr XXX/184/08 
Rady Powiatu w Brzezinach 

z dnia 29 października 2008 r. 
 
 

POROZUMIENIE 
 

 
zawarte w  w dniu   2008 r. pomiędzy: 
Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego 
działają: 

1. Włodzimierz Fisiak - Marszałek Województwa Łódzkiego 
2. ElŜbieta Hibner - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego 

 
zwanym dalej Województwem 
 
a 
 
Powiatem Brzezińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 

1. Edmund Kotecki - Starosta Brzeziński 
2. Marcin Pluta - Wicestarosta Brzeziński 

 
zwanym dalej Powiatem 
 
Działając na podstawie Porozumienia o Partnerstwie zawartego w Łodzi w dniu 01.09.2003 r. 
pomiędzy Województwem Łódzkim a Reprezentacją Podregionu Centralnego Województwa 
Łódzkiego oraz na podstawie: 

1. artykułu 69 Rozporządzenia ogólnego Rady (WE) nr 1083/2006; 
2. artykułu 5 ust.  1  i 2 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (WE) nr 1828 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 210, 31/07/2006 P. 0025-0078); 
3. artykułu 27 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.); 
4. wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji 

z   dnia   13   sierpnia   2007   r.   Rozdział   7   Podstawowe   kierunki   działań 
informacyjnych i promocyjnych Podrozdział 1 - Punkty Informacyjne; 

5. uchwały nr 650/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14 maja 2008 roku 
w    sprawie:    przyjęcia    Planu    Komunikacji    dla    Regionalnego    Programu 
Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013; 

 
6. artykułu 41  ust.  2 pkt 4 ustawy z dnia 5  czerwca  1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 
2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1206, z 2006r. Nr 126, poz. 875, Nr 227 
poz.1658 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218); 

7. artykułu 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 1 
 
Powiat oświadcza, Ŝe: 

1. Na terenie Podregionu Centralnego docelowo będzie działać Punkt Informacyjny 
Funduszy   Europejskich   zlokalizowany   w   siedzibie   podregionu,   którą jest 
Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza   16, 95-060 Łódź, który 
swoim zakresem działania obejmuje powiaty wchodzące w skład podregionu 
(brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski). 

2. Celem   działania   Punktu   Informacyjnego   jest   szczegółowe,   wyczerpujące 
i nieodpłatne udzielanie informacji potencjalnym beneficjentom Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ) 
oraz społeczności lokalnej, na temat programów wdraŜanych w Województwie 
Łódzkim  w ramach Narodowych  Strategicznych  Ram  Odniesienia  (NSRO) 
a w szczególności RPO WŁ. 

 
§ 2 

 
Dla realizacji zadań określonych w § 1 Powiat zobowiązuje się do: 

1. zapewnienia lokalu o odpowiednich parametrach określonych w § 6 ust. 3; 
2. zatrudnienia 2 konsultantów w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie 

umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno-prawnej. 
 

§ 3 
 
Województwo       zapewni       Punktowi       Informacyjnemu       sprzęt      komputerowy i 
wyposaŜenie niezbędne do funkcjonowania Punktu, w drodze umowy uŜyczenia. 

§ 4 
 

Województwo    organizować    będzie    bezpłatne    szkolenia    z    zakresu    RPO    WŁ dla 
konsultantów zatrudnionych w Punkcie. 
 

§ 5 
 
Do zadań Punktu Informacyjnego naleŜy, w szczególności: 

1. Udzielanie ustnej, pisemnej lub telefonicznej, informacji na temat RPO WŁ, w tym 
informacji na temat trybów i wymaganych terminów złoŜenia wniosku aplikacyjnego, 
wniosku o płatność oraz innych programów unijnych dostępnych w ramach NSRO na 
terenie Województwa Łódzkiego. 

2. Udzielanie   informacji   dotyczących  wypełniania  wniosków  o   dofinansowanie 
w ramach RPO WŁ, wniosków o płatność itp. 

3. Punkt Informacyjny obsługiwać będzie potencjalnych beneficjentów mających 
siedzibę lub zamieszkałych na terenie Podregionu Centralnego. 

4. Zadania Punktu Informacyjnego realizowane będą w jego siedzibie. 
 

§ 6 
 

1. Realizując     Porozumienie     Powiat     samodzielnie,     we     własnym     zakresie 
i   na  własny   koszt  przygotuje   lokal,   w  którym   znajdować   się   będzie   Punkt 
Informacyjny. 

2. Lokalem o którym mowa w ust.l, moŜe być pomieszczenie stanowiące własność 
Powiatu, lub do którego Powiat ma inny tytuł prawny, zapewniający Powiatowi prawo 
korzystania z lokalu przez czas obowiązywania Porozumienia; 

3. Lokal o którym mowa w ust.l powinien spełniać następujące wymogi: 
 
 



• powierzchnia uŜytkowa lokalu wynosić będzie co najmniej 8 m2, 
• lokal połoŜony będzie w granicach administracyjnych miasta stanowiącego 

siedzibę 
Powiatu, 

• lokal na zewnątrz oznaczony będzie zgodnie z jednolitą wizualizacją księgi 
znaku 
NSRO a oznaczenia dostarczy Województwo Łódzkie, 

• lokal wyposaŜony zostanie co najmniej w jeden numer telefonu stacjonarnego, 
• lokal zostanie wyposaŜony w dwa komputery z dostępem do internetu, które 

zostaną przekazane na potrzeby Punktu przez Województwo w sposób    
określony 

  w §3, 
• lokal przystosowany zostanie do przyjmowania potencjalnych beneficjentów, 
• lokal czynny będzie pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w  

  godzinach 
  od8dol6. 

§ 7 
 
W terminie 14 dni od dnia podpisania Porozumienia Powiat przedstawi Województwu wykaz 
wyposaŜenia i innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Punktu. 
 

§ 8 
 

1. Województwo    sprawuje   stały   nadzór   i   kontrolę   nad   działalnością   Punktu 
Informacyjnego,   włączając  w  to   kontrole  w  miejscu  prowadzenia  działalności 
informacyjnej. 

2. Punkt Informacyjny jest zobowiązany do prowadzenia sprawozdawczości ze swojej 
działalności   wobec   Województwa   w   postaci   ankiet   kwartalnych   nt.   działań 
informacyjnych prowadzonych przez Punkt Informacyjny. Wzór ankiety zostanie 
przekazany Powiatowi niezwłocznie po podpisaniu Porozumienia. 

3. W razie nie wywiązywania się Punktu Informacyjnego z powierzonych mu zadań, 
określonych w niniejszym Porozumieniu, Województwo po dwukrotnym pisemnym 
ostrzeŜeniu moŜe rozwiązać Porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 

 
 

§ 9 
 

Porozumienie obowiązuje od dnia jego podpisania do czasu zakończenia realizacji programu 
tj. do dnia 31 grudnia 2015 roku. 
 

§10 
 
Województwo moŜe rozwiązać Porozumienie ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania 
okresu wypowiedzenia w przypadku raŜącego naruszania przez Powiat warunków 
Porozumienia. Rozwiązanie Porozumienia w tym trybie wymaga pisemnego uzasadnienia i 
musi być poprzedzone pisemnym wezwaniem Powiatu do przestrzegania warunków 
Porozumienia. 
 

 
 
 
 
 



§11 
 
Porozumienie  zostało  sporządzone  w  czterech jednobrzmiących  egzemplarzach, 
po dwa egzemplarze dla kaŜdej ze stron. 
Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
Wszelkie spory wynikłe z realizacji Porozumienia rozpoznawane będą przez sąd 
właściwy miejscowo dla Województwa. 
 
 
 
Województwo Łódzkie       Powiat 


