
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/189/09 Rady  Gminy Santok, z dnia 19.03.2009r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego warunki  przystąpienia  gminy  Santok do projektu  

„Nawigacja w czasie i przestrzeni - numeryczny system informacji turystyczno-krajoznawczej w historycznym obszarze Ziemi 

Lubuskiej”,  realizowanego  przez stowarzyszenie - Verein Naturschutzpark Märkisch Schweiz eV.   Drei Eichen Köningstrasse 62;  

15377 Buckow / Märkische Schweiz. 

 

POROZUMIENIE 

na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 

142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1592 z poen. zm.) oraz: 

- uchwały ……………Rady ………. w ……… z dnia ……………….. 2009r. w sprawie zawarcia 

porozumienia, 

- uchwały ……………Rady ………. w ……… z dnia ……………….. 2009r. w sprawie zawarcia 

porozumienia, 

- uchwały ……………Rady ………. w ……… z dnia ……………….. 2009r. w sprawie zawarcia 

porozumienia, 

- uchwały ……………Rady ………. w ……… z dnia ……………….. 2009r. w sprawie zawarcia 

porozumienia, 

 w dniu …………………2009 r.  zostaje zawarte porozumienie pomiędzy: 

 1. Gminą …………………, w imieniu której działa: 

Wójt Gminy - ……………………………………; 

 2. Gminą …………………, w imieniu której działa: 

Wójt Gminy - ……………………………………; 

 3. Gminą …………………, w imieniu której działa: 

Wójt Gminy - ……………………………………; 

 4. Powiatem  …………………, w imieniu którego działa: 

Starosta Powiatu  - ……………………………………; 

zwanymi w dalszej części porozumienia Partnerami Porozumienia.  

 

§ 1. Partnerzy Porozumienia postanawiają przystąpić do projektu pt: „Nawigacja w czasie   

i przestrzeni - numeryczny system informacji turystyczno-krajoznawczej w historycznym 

obszarze Ziemi Lubuskiej”, którego realizatorem będzie Stowarzyszenie Parku Ochrony Przyrody 

Szwajcaria Marchjska -  Verein Naturschutzpark Märkisch Schweiz eV.   Drei Eichen 

Köningstrasse 62;  15377 Buckow / Märkische, zwane w dalszej części porozumienia Partnerem 

Wiodącym. 

 

§2. Projekt, o którym mowa w § 1. zakłada: 

1) opracowanie czterech szlaków turystycznych prezentujących osobliwości turystyczne regionu, 

to jest:  

a) szlaku przyrodniczego,  

b) szlaku średniowiecznego,  

c) szlaku historii nowożytnej, 

d)  szlaku II wojny światowej; 



2) nagranie słuchowiska w języku polskim i niemieckim; 

3) stworzenie systemu zbierania danych z zakresu historii, przyrody i bazy turystycznej na 

obszarze objętym projektem i na tej podstawie uruchomienie  systemu nawigacji; 

4) opracowanie zasad użytkowania systemu nawigacyjnego . 

2.  Realizacja projektu przyczyni się do: 

1) stworzenia platformy cyfrowej kompleksowo ukazującej ofertę turystyczną regionu 

objętego projektem,  

2) stworzenia systemu spójnej informacji turystycznej tego obszaru,  

3) stworzenie bazy informacji turystycznej dla poszczególnych Partnerów Porozumienia 

projektu, 

4) promocji walorów turystycznych regionu, 

5) zwiększenia potencjału turystycznego regionu. 

3. Głównym celem projektu jest stworzenie przejrzystego i interaktywnego systemu 

informacji turystycznej dla mieszkańców i gości odwiedzających obszar objęty granicami 

administracyjnymi poszczególnych samorządów uczestniczących w projekcie.  

 

  § 3.  Każdy z Partnerów Porozumienia w ramach projektu zobowiązani są  do: 

1) opracowania i przekazania Gminie Witnica  informacji na temat bazy turystycznej 

występującej na jego ternie oraz informacji związanych z jego promocją; 

2) delegowania swojego przedstawiciela do  prac w zespole współpracującym z Partnerem 

Wiodącym w zakresie przygotowania i realizacji  projektu; 

3) udziału finansowego w projekcie, wstępnie oszacowanego na poziomie 1.500 euro.  

 

§ 4.  Partner Wiodący opracuje projekt, składa wniosek o dofinansowanie do Programu 

Europejskiej Współpracy Terytorialnej (priorytet I działanie 1.3) oraz w przypadku uzyskania 

dofinansowania realizuje i rozlicza go. 

 

§ 5.  Partnerzy Porozumienia ustalają, że Gmina Witnica będzie koordynować realizację 

zadań przypisanych dla poszczególnych samorządów, które przedstawiono w § 3.  

 

§ 6. 1. Rola Gminy Witnica jako koordynatora będzie polegać na: 

1) przyjęciu od poszczególnych Partnerów Porozumienia materiałów, o których mowa w § 3 

ust. 1 i przekazaniu ich partnerowi wiodącemu; 

2) pobieraniu od wszystkich Partnerów Porozumienia kwoty w złotych stanowiącej 

równowartość finansowego udziału tych partnerów w projekcie, określonego w euro przez 

partnera Wiodącego, wstępnie określonej w § 3 ust. 3 i przekazanie ich na konto Partnera 

Wiodącego; 

3) przekazaniu wszystkim Partnerom Porozumienia określonej przez Partnera Wiodącego 

wysokości finansowego udziału w projekcie każdego z nich . 

      2. Gmina Witnica zobowiązuje się do wykonania niezbędnych działań organizacyjnych 

umożliwiających realizację zadań określonych w ust. 1. 

 



     § 7. Szczegółowe warunki finansowego udziału w projekcie oraz harmonogram jego 

realizacji i wynikające z niego  zadania dla poszczególnych  Partnerów Porozumienia   określone 

zostaną szczegółowo w odrębnej umowie, zawartej po przyznaniu dofinansowania do projektu. 

 

     § 8. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdego z Partnerów Porozumienia: 

1)  najpóźniej na miesiąc przed planowanym terminem złożenia wniosku o dofinansowanie 

programu; 

2) w ciągu tygodnia od dnia skutecznego poinformowania go przez Gminę Witnica o 

określeniu przez Partnera Wiodącego ostatecznej kwoty przypadającej na każdego Partnera 

Projektu, jako jego udział finansowy w projekcie. 

     § 9. Porozumienie wygasa automatycznie w przypadku podjęcia przez właściwą 

instytucje finansującą decyzji o odmowie przyznania środków na realizację inwestycji z funduszy 

unijnych. 

§ 10. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 11. W sprawach nieunormowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 

1591 z póź. zm.) oraz Kodeksu cywilnego. 

§ 12. Porozumienie sporządzono w …… jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdego Partnera Porozumienia. 

§ 13. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

2. Obowiązek przekazania do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego spoczywa na Gminie Witnica. 

 

Strony Porozumienia: 


