UCHWAŁA NR XLIV/211/2014
RADY GMINY IZBICKO
z dnia 26 maja 2014 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska
utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską
Na podstawie art. 18 ust.2.pkt.12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 t.j., poz. 645, poz. 1318, z 2014 r.
poz. 379) – Rada Gminy Izbicko uchwala co następuje:
§ 1. Na podstawie Porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 23 lipca 2013 r.
pomiędzy Miastem Opole a gminami: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin,
Izbicko, Komprachcice, Krapkowice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek,
Popielów, Prószków, Strzeleczki, Tarnów Opolski, Turawa, Walce, Zdzieszowice wszyscy
jego sygnatariusze, na podstawie § 6 ww. Porozumienia, wyrażają zgodę na nieodpłatne
przekazanie utrzymania (hostingu) witryny internetowej www.aglomeracja-opolska.pl , na
rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.
§ 2. Z chwilą przekazania witryny www.aglomeracja-opolska.pl , funkcję Przejmującego,
którego obowiązki zostały określone w ww. Porozumieniu, pełnić będzie Stowarzyszenie
Aglomeracja Opolska.
§ 3. Protokolarne przekazanie witryny internetowej nastąpi po podjęciu stosownych uchwał
przez wszystkich sygnatariuszy Porozumienia z 23 lipca 2013 r., jednak nie później niż do
31 sierpnia 2014 r.
§ 4. Wszelkie zapisy Porozumienia z 23 lipca 2013 r., poza zmianą strony Przejmującego,
pozostają bez zmian.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Izbicko
Henryk Zettelmann

UZASADNIENIE
Zgodnie z podpisanym Porozumieniem międzygminnymw dniu 23 lipca 2013 r. pomiędzy
Miastem Opole a gminami tworzącymi Aglomerację Opolską, Miasto Opole zobowiązane zostało do
wyboru wykonawcy witryny internetowej oraz jej utrzymania (hostingu). Umowa z Wykonawcą
witryny została podpisana 24 września 2013 r. Okres utrzymania strony internetowej, zgodnie z
zapisami umowy, upływa w dniu 10 listopada 2014 r.
Wszystkie gminy partycypowały w kosztach wykonania przedmiotu umowy, przekazując na
rzecz Przejmującego (Miasto Opole) dotację celową na pokrycie kosztów zamówienia. Wysokość
dotacji celowej uzależniona jest od liczbymieszkańców każdej z gmin AO.
W związku z utworzeniem Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska konieczne jest przeniesienie
utrzymania witryny na rzecz Stowarzyszenia AO.
Analogiczne uchwały podejmą Rady Gmin wszystkich sygnatariuszy porozumienia. Następnie
protokolarnie zostanie przekazana witryna www.aglomeracja-opolska.pl na rzecz Stowarzyszenia
AO. Kolejnym krokiem będzie podpisanie aneksu do umowy z wykonawcą, zmieniając stronę
umowy - z Miasta Opole na Stowarzyszenie AO.
Uchwała nie rodzi skutków finansowychdla budżetu.

