
UCHWAŁA NR 36/107/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie akceptacji  projektu Porozumienia z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej  dotyczącym obsługi Systemu Sygnalizacji Pożaru

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Akceptuje się projekt Porozumienia z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej  dotyczącym obsługi Systemu Sygnalizacji Pożaru, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Starostę Jeleniogórskiego i Wicestarostę do podpisania niniejszego 
Porozumienia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jeleniogórskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

 

Starosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Wicestarosta Jeleniogórski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek
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Załącznik do uchwały Nr 36/107/19

Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 28 czerwca 2019 r.

POROZUMIENIE Nr …………………….

zawarte w Jeleniej Górze w dniu …………………………2019  roku pomiędzy: Powiatem 
Jeleniogórskim - Starostwem Powiatowym w Jeleniej Górze przy ul. Jana Kochanowskiego 10, 
REGON 230826377: NIP 6112265072, reprezentowanym przez:

Pana Krzysztofa Wiśniewskiego – Starostę Jeleniogórskiego;

Pana Jarosława Kotlińskiego – Wicestarostę Jeleniogórskiego;

przy kontrasygnacie Pani Marii Wołodźko – Głównego Księgowego,

zwanym dalej Starostwem;

a

Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze                        
przy ul. Podchorążych 15, REGON 021417844 :NIP 6112706760, reprezentowanym przez:

Pana Krzysztofa Preisnera– Dyrektora;

przy kontrasygnacie Pani Doroty Kluch – Głównego Księgowego,

zwanym dalej Ośrodkiem;

§ 1. 1. Starostwo powierza Ośrodkowi z dniem 1 lipca 2019 r. obsługę Systemu Sygnalizacji 
Pożaru (SSP) IGNIS 1080 i transmisji alarmów pożarowych pomiędzy budynkiem Starostwa 
Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15, a alarmowym centrum odbiorczym 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej 2, na 
warunkach określonych niniejszym porozumieniem.

2. Ośrodek zobowiązuję się wyznaczyć pracownika do realizacji zadania, o którym mowa               
w ust.1, dezaktywować  automatyczną transmisję alarmów pożarowych, o której mowa w ust. 1,                   
z chwilą rozpoczęcia każdego dnia pracy Ośrodka (godz. 730) oraz aktywować po zakończeniu pracy 
Ośrodka (godz.1530) 

3. W okresie dezaktywacji transmisji alarmów pożarowych, o której mowa w ust. 1, wyznaczony 
pracownik Ośrodka sprawdza każdy sygnał alarmowy emitowany przez czujnik/czujniki i w 
zależności od wyników weryfikacji, uznaje alarm za fałszywy albo prawdziwy.

4. W zależności od wyników weryfikacji, o której mowa w ust. 3 pracownik kasuje alarm                
albo zezwala na transmisję alarmu do centrum odbiorczego, o którym mowa w ust. 1.

5. Szczegółowy zakres zadań, o których mowa w ust. 3 i 4 określa załącznik do Porozumienia.

§ 2. 1. Starostwo zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z obsługą systemu kwotą 
ryczałtową w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) miesięcznie. 

2. Podstawą przekazania kwoty, o której mowa w ust.1, będzie nota obciążeniowa, którą będzie 
wystawiał Ośrodek, za miesiąc poprzedni.

§ 3. 1. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony z mocą obowiązująca od 1 lipca 2019 roku.                     

2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron, z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia w formie pisemnej.

§ 4. Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla 
każdej ze stron.
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UZASADNIENIE

Gospodarowaniem mieniem należy do kompetencji zarządu powiatu, który wykonuje
zadania powiatu przy pomocy także jednostek organizacyjnych powiatu. (art. 32 ust. 2 pkt 3
i art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 511).

W budynku, stanowiącym mienie Powiatu Jeleniogórskiego, przy ul. Podchorążych 15
ma siedzibę Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W jednym
z jego pomieszczeń, od czasu gdy Ośrodek ma tu siedzibę, jest zamontowana centrala Systemu
Sygnalizacji Pożaru. W celu uniknięcia transmisji fałszywych alarmów pożarowych do
alarmowego centrum odbiorczego Komendy Miejskiej Straży Pożarnej z siedzibą w Jeleniej Górze
przy ul. Sudeckiej, niezbędne jest zapewnienie, w godzinach urzędowania, obsługi ww. Systemu.

W Porozumieniu zawarto szczegółowe zadania w zakresie obsługi ww. Systemu
oraz zapewniono środki finansowe na pokrycie comiesięcznego kosztu obsługi.

Stąd zachodzi potrzeba podjęcia uchwały.
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