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Porozumienie o współpracy

Zawarte w dniu .2 x”.. 2019 roku pomiędzy:

Województwem Łódzkim z siedzibą przy al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,

numer identyfikacji podatkowej NIP: 725-17-39-344, Regionalnym Centrum Polityki

Społecznej w Łodzi z siedzibą przy ul. Snycerskiej 8, 91-302 Łódź, reprezentowanym

przez:

Panią Annę Mroczek — Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, na
podstawie Uchwały nr 1690/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 grudnia 2016 r.,
zwanym dalej „Centrum”

Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego z siedzibą w Łodzi, ul. Zielona 18,
90-601 Łódź, działającym na podstawie Zarządzenia nr 36 Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 3.09.2015 r., NIP: 7272797430, REGON: 362481973 reprezentowanym
przez Panią dr Iwonę Wieczorek — Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu
Terytorialnego w Łodzi, zwanym dalej „lnstytutem”

- zwanymi w dalszej części porozumienia „Stronami” albo „Stroną”
o następującej treści:

Strony deklarują wolę współpracy w zakresie wspierania i rozwoju jednostek samorządu
terytorialnego, a w szczególności m.in.:

1) organizowania wspólnych przedsięwzięć mających na celu wymianę doświadczeń
oraz rozwiązywanie problemów społecznych;

2) wspólnej organizacji konferencji, seminanów, szkoleń i warsztatów oraz spotkań
informacyjnych;

3) inicjowanie prac badawczo — rozwojowych z obszaru polityki społecznej;
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4) współpracy przy realizacji wydawnictw;
5) wsparcia eksperckiego w obszarze wspólnych przedsięwzięć;
6) zamieszczaniu na stronach internetowych informacji o wspólnych działaniach

i podejmowanych inicjatywach;
7) innych wspólnych działań mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych.

Strony niniejszego Porozumienia zobowiązują się do wspólnej realizacji celów
wymienionych w ~ I w miarę swoich możliwości organizacyjnych oraz finansowych, a także
zgodnie z obowiązującymi je zasadami oraz przepisami regulującymi ich działalność.

I. Współpraca w ramach zawartego Porozumienia nie wywołuje wzajemnych
zobowiązań finansowych Stron.

2. W sytuacji zaistnienia potrzeby prowadzenia wspólnych działań zostanie ustalony
szczegółowy zakres i podział zadań oraz sposób pozyskiwania ewentualnych,
niezbędnych środków. finansowych, mając na uwadze prawidłową realizację
zawartego Porozumienia oraz obowiązujące przepisy: ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

3. Strony deklarują utrzymywanie w poufności niedostępnych publicznie informacji
„ pozyskanych w trakcie trwania Porozumienia.

I. Zmiana warunków Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej.
2. Ewentualne wątpliwości powstałe na tle realizacji niniejszego Porozumienia Strony

rozstrzygać będą polubownie.

I. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.
2. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać niniejsze Porozumienie z zachowaniem

2 tygodniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie wymaga doręczenia drugiej
Stronie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Porozumienia.

Porozumienie wchodzi w Życie z dniem podpisania.
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Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, Po jednym
dla każdej ze Stron.
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