
Projekt
UCHWALA NR XXXVIII/o^/2014
Rady Gminy Popielow
z dnia 26 czerwca 2014 r

w sprawie nieodptatnego przekazania na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska
utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzqcych Aglomeracj? Opolskq

Na podstawie art. 18 ust.2.pkt.12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorzajjzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 t.j., poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz.
379) - Rada Gminy uchwala co nastepuje:

§1.

Na podstawie Porozumienia mi$dzygminnego zawartego w dniu 23 lipca 2013 r. pomi^dzy
Miastem Opole a gminami: Chrza^stowice, DajDrowa, Dobrzen Wielki, Gogolin, Izbicko,
Komprachcice, Krapkowice, Lewin Brzeski, Lubniany, Murow, Niemodlin, Ozimek, Popielow,
Proszkow, Strzeleczki, Tarnow Opolski, Turawa, Walce, Zdzieszowice wszyscy jego
sygnatariusze, na podstawie § 6 ww. Porozumienia, wyrazaja^ zgod§ na nieodptatne
przekazanie utrzymania (hostingu) witryny internetowej www.aglomeracja-opolska.pl, na
rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.

§2.

Z chwila^ przekazania witryny www.aglomeracja-opolska.pl, funkcj§ Przejmujc[cego, ktorego
obowia/ki zostaty okreslone w ww. Porozumieniu, petnic b^dzie Stowarzyszenie
Aglomeracja Opolska.

§3.

Protokolarne przekazanie witryny internetowej nastapi po podj^ciu stosownych uchwat przez
wszystkich sygnatariuszy Porozumienia z 23 lipca 2013 r., jednak nie pozniej niz do
31 sierpnia 2014 r.

§4.

Wszelkie zapisy Porozumienia z 23 lipca 2013 r., poza zmiana_strony Przejmuja^cego,
pozostaja^ bez zmian

§5.

Wykonanie uchwafy powierza si? Wojtowi Gminy .

§6.
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Opracowat:
Ref. Organizacyjny

Wojt Gmin
Dioni szyhski



UZASADNIENIE
Zgodnie z podpisanym Porozumieniem mi^dzygminnym dniu 23 lipca 2013 r. pomi^dzy
Miastem Opole a gminami tworza^cymi Aglomeracj? Opolskq, Miasto Opole zobowiqzane
zostato do wyboru wykonawcy witryny internetowej oraz jej utrzymania (hostingu). Umowa z
Wykonawca_ witryny zostata podpisana 24 wrzesnia 2013 r. Okres utrzymania strony
internetowej, zgodnie z zapisami umowy, uptywa w dniu 10 listopada 2014 r.
Wszystkie gminy partycypowaty w kosztach wykonania przedmiotu umowy, przekazuja^c na
rzecz Przejmuj£(cego (Miasto Opole) dotacj§ celowa^na pokrycie kosztowzamowienia.
Wysokosc dotacji celowej uzalezniona jest od liczby mieszkahcow kazdej z gmin AO.
W zwia/ku z utworzeniem Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska konieczne jest
przeniesienie utrzymania witryny na rzecz Stowarzyszenia AO.
Analogiczne uchwaty podejma^Rady Gmin wszystkich sygnatariuszy porozumienia.
Nast^pnie protokolarnie zostanie przekazana witryna www.aglomeracja-opolska.pl na rzecz
Stowarzyszenia AO. Kolejnym krokiem b^dzie podpisanie aneksu do umowy z wykonawcy,
zmieniaja^c strong umowy - z Miasta Opole na Stowarzyszenie AO.
Uchwata nie rodzi skutkow finansowych dla budzetu.


