
 

 

POROZUMIENIE  

z dnia 7 lipca 2015 r. 

o współpracy 

Zawarte pomiędzy: 

1. Gminą Miasto Zgierz, z siedzibą przy pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz, posiadającą NIP 732-20-37-

248 oraz REGON 472057721, reprezentowaną przez: 

Bohdana Bączaka - Zastępcę Prezydenta Miasta Zgierza, przy kontrasygnacie Doroty Stożek - Zastępcy 

Skarbnika Miasta Zgierza, zwaną w dalszej części porozumienia „Gminą Miasto Zgierz”, 

a 

2. Powiatem Zgierskim z siedzibą przy ul. Sadowej 6a, 95-100 Zgierz, posiadającym NIP 732-217-00-07 

oraz REGON 472057661, reprezentowanym przez: 

Zarząd Powiatu Zgierskiego, w imieniu którego działają: Bogdan Jarota – Starosta Zgierski oraz Krzysz-

tof Kozanecki – Wicestarosta Zgierski, przy kontrasygnacie Iwony Stańczyk - Skarbnika Powiatu Zgier-

skiego, 

zwaną w dalszej części porozumienia „Powiatem Zgierskim”,  

zwanych łącznie „Stronami”. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, pkt 9, pkt 15, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz uchwał:  

nr X/115/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 

Gminę Miasto Zgierz porozumienia o współpracy z Powiatem Zgierskim przy wspólnej organizacji Konkursu 

architektoniczno-urbanistycznego na realizację projektu koncepcyjnego dla adaptacji i rozbudowy budynku 

Starego Młyna w Zgierzu oraz uchwały nr IX/95/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 czerwca 2015 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Zgierski porozumienia o współpracy z Gminą Miasto 

Zgierz przy wspólnej organizacji konkursu architektoniczno-urbanistycznego na realizację projektu koncepcyj-

nego dla adaptacji i rozbudowy budynku Starego Młyna w Zgierzu, dążąc do współpracy na rzecz zrealizowa-

nia kompleksowego projektu utworzenia Nowego Centrum Kultury oraz: 

- chcąc doprowadzić do poprawy jakości życia mieszkańców miasta Zgierza i powiatu zgierskiego, 

- będąc świadomym, iż jest to możliwe jedynie za sprawą wspólnie podejmowanych działań na rzecz 

optymalnego wykorzystania zasobów i możliwości samorządów, 

- dostrzegając szanse we wspólnym działaniu podczas procedury konkursowej. 
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Strony postanawiają, zawrzeć porozumienie o współpracy, zwane dalej „porozumieniem”, o następującej 

treści: 

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest określenie warunków i zasad przeprowadzenia wspólnego postępo-

wania dotyczącego realizacji Konkursu architektoniczno–urbanistycznego na realizację projektu koncepcyjne-

go dla adaptacji i rozbudowy budynku Starego Młyna w Zgierzu. 

2. Konkurs obejmuje realizację projektu koncepcyjnego dla adaptacji i rozbudowy budynku Starego Młyna 

w Zgierzu w zakresie architektury i urbanistyki. 

§ 2. 1. Procedura konkursowa jest dwuetapowa: 

1) pierwszy etap obejmuje przyjęcie zgłoszonych prac konkursowych, ich weryfikację formalną oraz poddanie 

prac spełniających ustalone kryteria ocenie mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych prowadzonych 

zgodnie z Regulaminem Urzędu Miasta Zgierza; 

2) drugi etap polega na wyłonieniu zwycięskiej pracy przez wspólnie wyznaczoną Komisję Konkursową, spo-

śród 5 projektów wytypowanych  przez mieszkańców podczas I etapu. 

2. Zwycięska praca zostanie nagrodzona nagrodą  pieniężną przelaną na konto Zwycięzcy Konkursu po je-

go rozstrzygnięciu. 

§ 3. Strony zgodnie oświadczają, iż w celu realizacji niniejszego porozumienia zobowiązują się do ścisłego 

współdziałania w celu prawidłowej i terminowej jego realizacji. 

§ 4. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursowego. 

§ 5. Strony: Gmina Miasto Zgierz i Powiat Zgierski przeprowadzą wspólne postępowanie podczas realizacji 

Konkursu i wyłonienia zwycięskiej pracy. 

§ 6. W  zakresie działań, o których mowa w § 5 Gmina Miasto Zgierz/Powiat Zgierski: 

1) będą nadzorować wspólnie ustaloną procedurę konkursową; 

2) zweryfikują formalną  zawartość zgłoszonych prac; 

3) zgłoszą prace spełniające wymogi formalne do oceny przez mieszkańców miasta i powiatu podczas konsul-

tacji społecznych; 

4) powołają Komisję Konkursową, która oceni wybrane prace pod kątem merytorycznym i wyłoni zwycięzcę; 

5) wypłaci Zwycięzcy Konkursu nagrodę, która zostanie przelana na jego konto w 2 częściach: 5.000 zł przez 

Gminę Miasto Zgierz i 5.000 zł przez Powiat Zgierski. 

§ 7. Strony porozumienia zgodnie ustalają następujące zasady w przedmiocie przygotowania i opracowania 

dokumentów określających procedurę konkursową, o której mowa w § 6 pkt 1: 

1) dokumenty w postaci regulaminu  oraz programu funkcjonalnego i wytycznych konkursowych opracowane 

zostaną przez Gminę Miasto Zgierz w porozumieniu z Powiatem Zgierskim; 

2) ostateczna treść dokumentów uzgodniona przez Strony zgodnie z ust. 1 podlega zatwierdzeniu przez Pre-

zydenta Miasta Zgierza i Zarząd Powiatu Zgierskiego; 

3) podstawę do ogłoszenia Konkursu stanowić będą dokumenty wymienione w pkt 1 i zatwierdzone zgodnie  

z pkt 2. 

§ 8. Gmina Miasto Zgierz/Powiat Zgierski wspólnie sfinansują przedsięwzięcie poprzez przelanie ustalo-

nych, jednakowych kwot na konto Zwycięscy Konkursu. 

§ 9. 1. Łączna kwota, którą Strony zamierzają przeznaczyć na sfinansowanie Nagrody Konkursowej okre-

ślonej w § 6 pkt 5 wynosi 10.000 zł, w tym: 

1) Gmina Miasto Zgierz oświadcza, iż wypłaci na rzecz Zwycięzcy Konkursu kwotę w wysokości 5.000 zł, 

która stanowi 50% wartości ustalonej nagrody; 

2) Powiat Zgierski oświadcza, iż wypłaci na rzecz Zwycięzcy Konkursu kwotę w wysokości 5.000 zł, która 

stanowi 50% wartości ustalonej nagrody. 
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2. Strony są zobowiązane zabezpieczyć określone w ust. 1 środki finansowe na pokrycie kosztów nagrody. 

Zapłacą one przypadającą dla nich część umówionej kwoty za przedmiot objęty wspólnym zamówieniem bez-

pośrednio Zwycięzcy wyłonionemu przez Komisję Konkursową. 

§ 10. Strony porozumienia są zobowiązane do współdziałania w zakresie nadzoru nad przebiegiem Konkur-

su i powołaniem oraz działaniem Komisji Konkursowej. W szczególności każda ze Stron ma obowiązek 

uczestniczyć poprzez wskazane przez siebie osoby we wszelkich spotkaniach związanych z przeprowadzeniem 

procedury konkursowej. 

§ 11. Skład Komisji Konkursowej zostanie powołany wspólnie przez Gminę Miasto Zgierz i Powiat Zgier-

ski oraz zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Zgierza i Starostę Zgierskiego. 

§ 12. 1. Strony zgodnie ustalają, iż każda ze Stron jest uprawniona do samodzielnego dochodzenia jakich-

kolwiek roszczeń i praw wynikających z przebiegu Konkursu na zasadach ogólnych. 

2. W przypadku konieczności lub woli wspólnego działania przez Strony w celu dochodzenia jakiegokol-

wiek roszczenia i praw, o którym mowa w ust. 1 Strony zobowiązują się wziąć udział we wszystkich wymaga-

nych procedurach, w tym postępowaniach sądowych oraz udzielić stosownych pełnomocnictw Stronie wystę-

pującej z takim roszczeniem lub prawem. 

§ 13. W przypadku wystąpienia przez Zwycięzcę z jakimikolwiek roszczeniami lub prawami w związku  

z rozstrzygnięciem Konkursu, obie strony zostaną o tym fakcie poinformowane. 

§ 14. 1. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia jest możliwa w trakcie jego obowiązywania w for-

mie pisemnego aneksu do porozumienia, pod rygorem nieważności. 

2. Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji niniejszego porozumienia Strony będą rozstrzygać polu-

bownie. 

§ 15. 1. Niniejsze porozumienie zawiera się na czas ogłoszenia i rozstrzygnięcia Konkursu. 

2. Strony porozumienia mają prawo do wypowiedzenia porozumienia, z zachowaniem 1-miesięcznego ter-

minu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wcho-

dzi w życie z dniem podpisania. 

§ 16. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Powiat Zgierski 

Starosta Zgierski 

Bogdan Jarota 

Wicestarosta Zgierski 

Krzysztof Kozanecki 

Gmina Miasto Zgierz 

Zastępca Prezydenta 

 Miasta Zgierza 

Bohdan Bączak 
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