DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 13 marca 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera

Poz. 1309

Data: 13.03.2019 13:51:01

ANEKS NR 1
DO POROZUMIENIA Z DNIA 17 GRUDNIA 2015 R.
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zawarty w dniu 11 grudnia 2018 r. pomiędzy:
Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25,
reprezentowaną przez:
Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce
Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak
Zwaną dalej „Liderem”
a
Gminą Miedziana Góra z siedzibą ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra,
reprezentowaną przez:
Damiana Sławskiego – Wójta Gminy Miedziana Góra
Przy kontrasygnacie Skarbnika – Justyny Błaszczyk
NIP: 959-167-71-17
zwaną dalej „Partnerem”
§ 1. W związku z podpisaniem przez Gminę Kielce aneksu nr 1 do umowy dotacji na finansowanie kosztów
funkcjonowania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w niniejszym Porozumieniu
wprowadza się następujące zmiany:
I. § 1 Przedmiot Porozumienia: Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest określenie zasad ponoszenia
i rozliczania wkładu własnego pomiędzy Liderem a Partnerem w ramach dotacji, o której mowa na wstępie
w części zadań, które realizowane będą przy udziale Partnera w latach 2015 – 2019.
II. § 2 ust 1. Zadania planowane do realizacji przez Lidera z dotacji na projekt: „Organizacja i funkcjonowanie
Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” przy udziale
Partnera, o którym mowa w § 1 będą obejmowały:
a. refundacje wypłat dodatku specjalnego dla koordynatora ZIT u Partnera,
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b. udział Koordynatora gminnego ZIT z gminy Partnera w szkoleniach zamkniętych organizowanych przez
Lidera,
c. udział w wizytach studyjnych członka Komitetu Sterującego ZIT reprezentującego gminę Partnera,
d. udziału w wizytach studyjnych Koordynatora gminnego ZIT z gminy Partnera.
III. § 4 Zasady wzajemnych rozliczeń w zakresie planowanych do realizacji zadań z udziałem przedstawicieli
Partnera, o których mowa w § 2, ust. 1pkt b-d: Zasady wzajemnych rozliczeń w zakresie planowanych do
realizacji zadań z udziałem przedstawicieli Partnera, o których mowa w § 2, ust. 1pkt b – d.
IV. § 4, ust. 1. Zadania, o których mowa w § 2 ust. 1, pkt b – d, planowane są do realizacji przez Lidera
z udziałem przedstawicieli gminy Partnera.
V. § 4, ust. 6 Partner zobowiązuje się zapewnić środki na pokrycie wkładu własnego na realizację zadań,
o których mowa w § 2, ust. 1 pkt b-d w latach 2015 – 2019. Planowane koszty kwalifikowalne realizacji
tychże zadań przypadające na Partnera wynoszą do 13 000,00. zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych),
w tym:
a. planowane dofinansowanie ze środków Pomocy Technicznej 2015 – 2019 stanowi 90%,
b. planowany wkład własny Partnera stanowiący nie mniej niż 10%, planowanych kosztów
kwalifikowanych realizacji zadań, stanowić będzie kwotę do 1300,00 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych).
VI. § 5, ust. 1. Okres obowiązywania Porozumienia: Porozumienie obowiązuje w terminie: od dnia zawarcia na
okres realizacji i rozliczenia przez Lidera umowy dotacji nr DPT/BDG-II/POPT/113/15 z dnia 10 listopada
2015 r. uzyskanej przez Gminę Kielce na projekt „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” wraz z późniejszymi aneksami i jest ona
związana ze zrealizowaniem zadań wskazanych w §2, ust.1 które wynikają z umowy dotacji na realizację
przedmiotowego projektu jaką uzyskał Lider ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na
lata 2014 – 2020. Przy czym otrzymana przez lidera dotacja określa maksymalny poziom na lata 2015 –
2019, zaś budżet na każdy rok zatwierdzany jest rokrocznie przez Ministerstwo właściwe ds. Rozwoju jako
Dotacjodawcę.
VII. § 5, ust. 2 Okres kwalifikowania wydatków w ramach niniejszego
01.01.2015 r. – 31.12.2019 r.

Porozumienia obejmuje okres:

VIII. § 6 Ochrona danych osobowych ust. 1. Strony zobowiązują się, że dane osobowe, do których uzyskały
dostęp w związku z realizacją niniejszego Porozumienia, będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby
realizacji przedmiotu Porozumienia oraz nie będą udostępniane osobom trzecim. Przetwarzanie danych
osobowych w ramach realizacji przedmiotu Porozumienia będzie się odbywało zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.)
1) podanie danych osobowych przez Strony Porozumienia jest nieobowiązkowe (dobrowolne), jednak
konieczne do zawarcia i wykonywania Porozumienia;
2) administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Lidera Porozumienia jest Prezydent Miasta
Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce;
3) w zakresie dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych można uzyskać informację od
Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@um.kielce.pl ;
4) podane przez Partnera porozumienia dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
niniejszego Porozumienia oraz przez czas niezbędny do archiwizacji dokumentów związanych z jego
wykonaniem;
5) okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany
przepisami prawa;
6) Partnerowi porozumienia przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania, otrzymania kopii danych, a także
o prawo żądania przeniesienia danych;
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7) Partnerowi porozumienia przysługuje prawo do żądania usunięcia danych, przy czym uprawnienie to
zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych, o którym mowa
w pkt. 4 i 5;
8) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez
Administratora, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Lider:

Partner:

Prezydent Miasta

Wójt

Bogdan Wenta

Damian Sławski

Skarbnik Miasta

Skarbnik Gminy

Barbara Nowak

Justyna Błaszczyk

