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Porozumienie o współpracy

zawarte w dniu .„ w Łodzi pomiędzy:
Skarbem Państwa - Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego, ul. Zielona 18,
90-601 ŁÓdŹ, NIP: 7272797430, reprezentowanym przez dr Iwonę Wieczorek - Dyrektora,
zwanym xy dalszej części porozumienia „Instytutem”

a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, NIP: 7272755012, reprezentowanym przez Wojciecha
Miedzianowskiego — Prezesa Zarządu, zwanym w dalszej części porozumienia „Funduszem”

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

Instytut został utworzony Zarządzeniem ni: 36 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
3 września 2015 r. w sprawie powołania państwowej jednostki budżetowej pod nazwą
„Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego” (Dz. Urz. Miii. Adm. i Cyfr. z 2015 r. poz. 56)
i jest państwową jednostką budżetową realizującą zadania na rzecz harmonijnego rozwoju
samorządu terytorialnego i podnoszenia standardów jego działania, a także zadania związane
z prowadzeniem badań i analiz w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego. Do zakresu
działania Instytutu należy w szczególności:

1) opracowrywanie ekspertyz, opinii oraz ocen dotyczących stanu funkcjonowania samorządu
terytorialnego i jego organów;

2) opracowywanie koncepcji zmian aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego;
3) działalność wydawnicza i promocyjna oraz edukacyjna I szkoleniowa, w tym gromadzenie,

przetwarzanie i upowszechnianie informacji, wyników badań i prac rozwojowych
w zakresie objętym przedmiotem działania Instytutu w formie publikacji, konferencji,
sympozj ów, seminariów kraj owych i międzynarodowych;

4 wsparcie samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania jakością oraz rozwoju
potencjału instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego;

5) realizacja programów I projektów współfuansowanych ze środków zewnętrznych, w tym
Unii Europejskiej;

6) popularyzowanie idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego I budowy e-administracji.



Fundusz oświadcza, że jego działa]ność polega min. na ńiiansowym wspieraniu samorządowych

przedsięwzięć z zakresu ochrony zasobów wodnych, ochrony powietrza, ochrony przyrody

1 krajobrazu, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, badań naukowych i ekspertyz,

edukacji ekologicznej, monitoringu środowiska oraz pozostałych zadań ochrony środowiska.

Strony deklarują wolę współpracy w zakresie wspierania i rozwoju jednostek samorządu

terytorialnego, w obszarze zadań realizowanych przez Fundusz i przeznaczonych dla tych

jednostek, a szczególności:

1) wspólnej organizacji konferencji, seminariów oraz warsztatów, szkoleń i spotkań

informacyjnych;

2) współpracy przy realizacji wydawnictw i publikacji;

3) zamieszczaniu na stronach internetowych informacji o wzajenmej współpracy, wspólnych

działaniach i podejmowanych inicjatywach.

Strony oświadczają, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa uprawnione są do

zawarcia I wykonania postanowień niniejszego porozumienia.

Współpraca pomiędzy Stronami, w zakresie określonym w niniejszym porozumieniu, będzie

wykonywana na podstawie odrębnych umów określających w szczególności rodzaj

podejmowanych wspólnie działań oraz zasad ponoszenia związanych z nim kosztów.

I. Niniejsze porozumienie nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań w tym zobowiązań

6nansowych dla którejkolwiek ze Stron, nie stanowi umowy przedwstępne) i nie może

stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w szczególności o naprawienie szkody,

ponoszenia kosztów i ich zwrotu. Niniejsze porozumienie stanowi jedynie deklarację

podjęcia współpracy.

2. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację działań wynikających z niniejszego

porozumienia oraz innych uzgodnień pomiędzy Instytutem i Funduszem są:

1) ze strony Funduszu: Pani Dorota Linowiecka.

2) ze strony Instytutu: Pan Michał Trzoska.



I. Porozumienie zawarte zostało na czas nieokreślony.

2. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Każda ze Stron uprawniona jest do rozwiązania niniejszego porozumienia z zachowaniem

miesięcznego okresu wypowiedzenia. Dla skutecznego rozwiązania porozumienia wYmaga się

złożenia oświadczenia woli drugiej Stronie na piśmie.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego zawarcia.

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzempłarzach, po jednym dla każdej

ze Stron.
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