
 
UCHWAŁA Nr XXVIII/215/13 

Rady Gminy Dąbrowa 
z dnia 25 kwietnia 2013r.  

 
 

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 r.  
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy 
Dąbrowa uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
Wyraża się zgodę na zawarcie 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 Wójta Gminy Dąbrowa do podpisania wielostronnego porozumienia pomiędzy 
Gminą Dąbrowa a gminami: Chrząstowice, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Izbicko, 
Komprachcice, Krapkowice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Niemodlin, Opole, Ozimek, 
Popielów, Prószków, Strzeleczki, Tarnów Opolski, Turawa, Walce, Zdzieszowice. 
 
 

§4 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 
 
 

§5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek 

 
 
 



 
Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/215/13 

 
Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

 
 
 

PROJEKT POROZUMIENIA MI ĘDZYGMINNEGO 
 

z dnia ………………………… zawarte pomiędzy: 
 
Miastem Opole reprezentowanym przez Ryszarda Zembaczyńskiego – Prezydenta Miasta, 
zwanym w dalszej części Porozumienia "Przyjmuj ącym"   
a 
 
Gminą Chrząstowice reprezentowaną przez Wójta Gminy Heleną Rogacką 
Gminą Dąbrowa reprezentowaną przez Wójta Gminy Marka Leję 
Gminą Dobrzeń Wielki  reprezentowaną przez Wójta Gminy Henryka Wróbel 
Gminą Gogolin reprezentowaną przez Burmistrza Joachima Wojtalę 
Gminą Izbicko reprezentowaną przez Wójta Gminy Brygidę Pytel 
Gminą Komprachcice reprezentowaną przez Wójta Gminy Pawła Smolarka 
Gminą Krapkowice reprezentowaną przez Burmistrza Andrzeja Kasiurę 
Gminą Lewin Brzeski reprezentowaną przez Burmistrza Artura Kotarę 
Gminą Łubniany reprezentowaną przez Wójta Gminy Krystiana Baldego 
Gminą Murów  reprezentowaną przez Wójta Gminy Andrzeja Puławskiego 
Gminą Niemodlin reprezentowaną przez Burmistrza Mirosława Stankiewicza 
Gminą Ozimek reprezentowaną przez Burmistrza Marka Korniaka 
Gminą Popielów reprezentowaną przez Wójta Gminy Dionizego Duszyńskiego 
Gminą Prószków reprezentowaną przez Burmistrza Różę Malik 
Gminą Strzeleczki reprezentowaną przez Wójta Gminy Bronisława Kurpielę 
Gminą Tarnów Opolski reprezentowaną przez Wójta Gminy Krzysztofa Mutz 
Gminą Turawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Waldemara Kampę 
Gminą Walce reprezentowaną przez Wójta Gminy Bernarda Kubatę 
Gminą Zdzieszowice reprezentowaną przez Burmistrza Dietera Przewdzing 
zwanymi w dalszej części Porozumienia "Przekazującymi"  
 
 
w sprawie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących 
Aglomerację Opolską. 
 
 
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. 
 



 
 

§ 1 
1. Przedmiotem porozumienia jest wykonanie i utrzymanie (hosting) wspólnej witryny 

internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską. 
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 powierzonym mu zadaniem, a Przekazujący mają 
obowiązek udziału w kosztach realizacji przedmiotowego zadania na zasadach 
określonych w niniejszym porozumieniu. 

 
§ 2 

1. W związku z realizacją przedmiotu porozumienia do obowiązków Przejmującego  
w szczególności należeć będzie: 
 

1) oszacowanie wartości zamówienia dotyczącego wykonania i hostingu strony 
internetowej 

2) uzgodnienie z Przekazującymi zawartości i wyglądu strony internetowej 
3) zapewnienia domeny 
4) przeprowadzenie wyboru wykonawcy strony internetowej oraz firmy 

zapewniającej hosting zgodnie z obowiązującymi przepisami w zależności od 
wartości zamówienia 

5) podpisanie umowy z wykonawcą 
6) prowadzenie całości prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy  

z wykonawcą strony internetowej 
7) zapewnienie administratora treści strony 
8) kontakt z wykonawcą strony internetowej zarówno 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 Aglomeracji Opolskiej 
 

2. Do obowiązków Przekazujących w szczególności należeć będzie: 
 

1) udział w kosztach realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego 
porozumienia 

2) przekazanie Przejmującemu informacji i uwag dotyczących zawartości strony 
internetowej 

3) przekazanie Przejmującemu materiałów niezbędnych do opracowania strony 
internetowej dotyczących poszczególnych gmin Aglomeracji Opolskiej 

4) wyznaczenia osób do kontaktu w sprawie przedmiotu Porozumienia 
5) wyznaczenia tzw. redaktorów strony internetowej, których zadaniem będzie 

bieżące aktualizowanie zawartości strony internetowej w zakresie treści 
dotyczących poszczególnych gmin 

6)  współpraca z Przejmującym na każdym etapie realizacji przedmiotu 
porozumienia 

 



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

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

odrębne umowy cywilnoprawne.  
 

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

Miasta Opola dotacji celowej na pokrycie kosztów realizacji przedmiotu 
porozumienia. 

2. Udział w kosztach dotyczy zarówno utworzenia, jak i późniejszego hostingu serwisu 
internetowego Aglomeracji Opolskiej. 

3. Wysokość dotacji celowej, jaką Przekazujący zobowiązani będą wnieść na realizację 
przedmiotu porozumienia, uzależniona jest od liczby mieszkańców w 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 mieszkańców gmin – sygnatariuszy niniejszego 
porozumienia (na podstawie danych z NSP 2011). 

5. Udział procentowy każdej z gmin w kosztach realizacji przedmiotu porozumienia 
przedstawia załącznik do niniejszego porozumienia. 

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

7. Informacja o wysokości dotacji celowej zostanie przekazana Przekazującym 
niezwłocznie po dokonaniu wyboru wykonawcy. 

8. W roku podpisania umowy z wykonawcą przedmiotu porozumienia Przekazujący 
zobowiązani są przekazać Przejmującemu dotację celową na pokrycie kosztów 
utworzenia strony internetowej i jej utrzymania w pierwszym roku funkcjonowania,   
w wysokości wynikającej z zawartej umowy z 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 VAT wystawionej na Miasto Opole za wykonanie przedmiotu 
porozumienia Przejmujący przekaże Przekazującym kopię faktury wraz z wyliczeniem 
wysokości dotacji celowej dla każdej z gmin oraz wskaże numer rachunku bankowego 
oraz termin przekazania dotacji celowej. 

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

 
§ 4 

Porozumienie niniejsze 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 porozumienia w kosztach jego realizacji oraz wysokości dotacji 
wnoszonej przez Przekazujących. 

 
 
 



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

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

 
§ 8 

1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

2. Przyjmujący zobowiązuje się, a Przekazujący wyraża zgodę na przekazanie do 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego treści niniejszego 
porozumienia. 

 
§ 9 

Porozumienie sporządzono w 21 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron, jeden dla 
celów publikacji. 
 
 
Lp. Gmina Osoba reprezentująca Kontrasygnata Skarbnika 

1 Gmina Chrząstowice 
 

  

2 Gmina Dąbrowa 
 

  

3 Gmina Dobrzeń 
 

  

4 Gmina Gogolin 
 

  

5 Gmina Izbicko 
 

  

6 Gmina Komprachcice 
 

  

7 Gmina Krapkowice 
 

  

8 Gmina Lewin Brzeski 
 

  

9 Gmina Łubniany 
 

  

10 Gmina Murów 
 

  

11 Gmina Niemodlin 
 

  

12 Miasto Opole 
 

  

13 Gmina Ozimek 
 

  

14 Gmina Popielów 
 

  

15 Gmina Prószków 
 

  



16 Gmina Strzeleczki 
 

  

17 Gmina Tarnów Opolski 
 

  

18 Gmina Turawa 
 

  

19 Gmina Walce 
 

  

20 Gmina Zdzieszowice 
 

  

 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Załącznik do porozumienia międzygminnego  
 
 
Udział procentowy każdej z gmin w kosztach realizacji przedmiotu porozumienia 
 
 

Gmina % 
Miasto Opole 36,54 
Lewin Brzeski 4,06 
Gogolin 3,72 
Krapkowice 7,07 
Strzeleczki 2,25 
Walce 1,68 
Zdzieszowice 4,9 
Chrząstowice 2 
Dąbrowa 2,84 
Dobrzeń Wielki 4,3 
Komprachcice 3,29 
Łubniany 2,85 
Murów 1,67 
Niemodlin 4,05 
Ozimek 6,02 
Popielów 2,45 
Prószków 2,93 
Tarnów Opolski 2,9 
Turawa 2,88 
Izbicko 1,6 
suma: 100 

 
   
 
 
 
 
  

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

UZASADNIENIE  
 

do Uchwały Nr XXVIII/215/13 Rady Gminy Dąbrowa 
 

z dnia 25 kwietnia 2013r.  
 

w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego w zakresie wykonania  
i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską 
 
 
W związku z wykonaniem i utrzymaniem (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących 
Aglomerację Opolską zostanie zawarte porozumienie międzygminne mające na celu wspólną 
realizację zadania własnego, jakim jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb z zakresu promocji 
gmin-sygnatariuszy porozumienia. Przed przystąpieniem do podpisania porozumienia 
potrzebny jest komplet Uchwał Rad Gmin tworzących Aglomerację Opolską wyrażających 
zgodę na zawarcie takiego porozumienia. 

 
 
 


