
Uchwała Nr
Rady Powiatu Łowickiego

Z dnia ..?.1..?£ycznia 2007 roku

w sprawie współdziałania Powiatu Łowickiego z Gminą Miasto Łowicz 
w zakresie wykonywania zadania: prowadzenie centrum informacji turystycznej 

oraz udzieienie dotacji na ten cel przez Powiat Łowicki

Na podstawie art. 12 pkt 8a i art. 5 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, 
Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) 
Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Podejmuje się współdziałanie z Gminą Miasto Łowicz w zakresie 
wykonywania zadania: prowadzenie centrum informacji turystycznej.

2. Przyjmuje się projekt porozumienia dotyczącego współdziałania między 
Powiatem Łowickim i Gminą Miasto Łowicz w zakresie wykonywania zadania: 
prowadzenie centrum informacji turystycznej oraz udzielenie dotacji na ten cel przez 
Powiat Łowicki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łowickiego do podpisania porozumienia, o 
którym mowa w ust. 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODN



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr IV/26/2007 
Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia 3 1 stycznia 2007 roku

P O R O Z U M I E N I E
pomiędzy Gminą Miasta Łowicza i Powiatem Łowickim

z dnia..........................2007r.

w sprawie współdziałania Gminy Miasta Łowicza i Powiatu Łowickiego w zakresie 
wykonywania zadania: prowadzenie centrum informacji turystycznej oraz udzielenie 
dotacji na ten cel przez Powiat Łowicki.

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i 18 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. 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; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457; z 2006 Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz zgodnie z art. 4 ust. 1 
pkt. 8 i 21 i art. 5 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113 poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 162 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)

na podstawie Uchwały Nr .........  Miejskiej w Łowiczu z dnia .........  2007 r. w sprawie
współdziałania Gminy Miasta Łowicza z Powiatem Łowickim w zakresie turystyki i promocji
poprzez utworzenie i prowadzenie centrum informacji turystycznej i uchwały N r......  Powiatu
Łowickiego z dnia .........  2007 r. w sprawie współdziałania Powiatu Łowickiego z Gminą
Miasta Łowicza w zakresie turystyki i promocji poprzez utworzenie i prowadzenie centrum 
informacji turystycznej,
pomiędzy Gminą Miasta Łowicza zwaną dalej „Miastem" w imieniu której działa:
Burmistrz Miasta Łowicza -  Krzysztof Jan Kaliński, a Powiatem Łowickim reprezentowanym 
przez Zarząd Powiatu Łowickiego, w imieniu którego działają Starosta Łowicki -  Janusz 
Michalak i Wicestarosta Łowicki -  Eugeniusz Bobrowski zwanym dalej „Powiatem”, zostało 
zawarte Porozumienie następującej treści:

§ 1. Przedmiotem Porozumienia jest współdziałanie Miasta i Powiatu w zakresie 
realizacji zadania określonego w art. 4 ust. 1 pkt 8 i 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym, polegającego na realizacji zadania, związanego 
z zaspokajaniem potrzeb w zakresie rozwoju turystyki i promocji poprzez utworzenie i 
prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT)

§ 2. 1. Zadanie będzie realizowane przez Miasto Łowicz poprzez swoją jednostkę 
organizacyjną Łowicki Ośrodek Kultury.

2. W ramach zadania Miasto będzie współdziałało z Powiatem w zakresie dystrybucji 
materiałów promocyjnych.

3. Realizacja zadania polega również na podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć 
promujących Powiat i Miasto (np. udział w targach, organizacja szkoleń, spotkania z 
przedstawicielami branży turystyczne oraz organizacjami pozarządowymi), wypracowywanie 
wspólnych kierunków rozwoju turystyki w regionie oraz ich koordynowanie.

4. CIT tworzy bazy danych w zakresie działalności turystycznej i obsługuje ruch 
turystyczny w zakresie udzielania informacji.

§ 3. 1. Na realizację powyższego zadania Powiat przekazuje Miastu kwotę 20 000 zł 
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów



wynagrodzenia pracownika CIT, zgodnie z art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz.1966).

2. Dotacja zostanie udzielona na sfinansowanie zadania określonego w § 1 
Porozumienia, wykonywanego w 2007 r.

3. Kwota dotacji w wysokości jw. zostanie przekazana na rachunek bankowy Miasta nr 
konta 89 1500 1689 1216 8005 0166 0000 Kredyt Bank SA Oddział w Skierniewicach 
w dwóch transzach -  pierwsza płatna do 28 lutego 2007r., druga -  do 30 czerwca 2007r.

4. Miasto rozlicza dotację w okresach półrocznych do 10 dnia miesiąca następującego 
po półroczu.

§ 4. Miasto zapewnia dla celów wykonania zadania, określonego w § 1 Porozumienia 
lokal, zaopatrzenia w media, jeden zestaw komputerowy z dostępem do Internetu oraz 
materiały biurowe niezbędne do bieżącej pracy. Udostępnia możliwość z korzystania 
z telefonu i fax-u.

§ 5. 1. Porozumienie Miasta i Powiatu może być rozwiązane na mocy porozumienia 
stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, 
a które uniemożliwiają to współdziałanie.

2. Strony mogą rozwiązać Porozumienie w przypadku nierealizowania zadań 
określonych w § 2 za uprzednim miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na 
koniec miesiąca kalendarzowego.

3. W przypadku przerwania współdziałania skutki finansowe i ewentualny zwrot 
środków finansowych strony określą w sporządzonym protokole.

§ 6. Miasto na każde żądanie Powiatu udziela niezbędnych informacji z zakresu 
zadania wykonywanego z Powiatem

§ 7.1. Osobami odpowiedzialnymi za merytoryczną realizacje Porozumienia:
- ze strony Miasta: Bogusław Bończak -  Zastępca Burmistrza Miasta Łowicza 

ze strony Powiatu: Wojciech Miedzianowski -  Członek Zarządu Powiatu 
Łowickiego

2. Osobami odpowiedzialnymi za finansową realizację Porozumienia są:
- ze strony Miasta: Arkadiusz Podsędek - Skarbnik Miasta
- ze strony Powiatu: Ewa Kotarska - Skarbnik Powiatu

§ 8. Sporne sprawy wynikłe z porozumienia rozpatrywane będą przez sąd powszechny.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 10. Porozumienie zostało spisane w czterech egzemplarzach po 2 dla każdej 
ze stron.

M I A S T O P O W I A T

PRZEWODNI


