
UCHWAŁA NR 64/184/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie akceptacji treści umowy pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a firmą „EffiCon
sp. z o.o. sp.k.” z siedzibą we Wrocławiu, dotyczącej usługi opracowania raportu, który będzie 

wkładem Powiatu Jeleniogórskiego do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Akceptuje się treść projektu umowy pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a firmą „EffiCon
sp. z o.o. sp.k.” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ibn Siny Awicenny 14.

§ 2. Upoważnia się Starostę Jeleniogórskiego i Wicestarostę Jeleniogórskiego do podpisania 
umowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jeleniogórskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Wicestarosta Jeleniogórski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Id: E920CEB6-E2BB-479B-A5BF-E77A52760BE6. Uchwalony Strona 1 z 1



Uzasadnienie

W grudniu 2017 r. 107 samorządów – gmin i powiatów subregionów wałbrzyskiego
i jeleniogórskiego podpisało we Wleniu Deklarację Sudecką. Sygnatariusze Deklaracji Sudeckiej
wyrazili wolę podjęcia wspólnych działań zmierzających do poprawy warunków życia
mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego tej części Dolnego Śląska. Sygnatariusze
zobowiązali się do współdziałania przy opracowaniu planu modernizacji i rozwoju – zwanego
„Strategią Rozwoju Sudety 2030”.

W dniu 30 stycznia 2018 r. Rada Powiatu Jeleniogórskiego podjęła uchwałę w sprawie
współdziałania przy opracowaniu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej
i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”. Kolejno uchwałą
nr IV/24/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. Rada Powiatu Jeleniogórskiego przyjęła ww. dokument
do realizacji.

Strategia jest dokumentem operacyjno-wdrożeniowym, który stanowić będzie narzędzie
realizacji „Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030”. Aby móc skuteczniej ubiegać
się o środki finansowe z Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej w nowej perspektywie
finansowej 2021-2027 niezbędne jest opracowanie Programu Wykonawczego do „Strategii
Rozwoju Sudety 2030”.

W tym też celu lider porozumienia tzw. „Deklaracji Sudeckiej” tj. Urząd Miejski
w Wałbrzychu przeprowadził postępowanie i dokonał wyboru podmiotu, który opracuje
przedmiotowy dokument. W dniu 7 października 2019 r. w Jaworze podczas Walnego
Zgromadzenia sygnatariuszy porozumienia Sudety 2030 w drodze głosowania przyjęto ofertę
firmy EffiCon Sp. z o. o. s. k. z siedzibą we Wrocławiu, dotyczącą opracowania dla każdego ze
107 samorządów raportu, który będzie wkładem do Programu Wykonawczego Strategii Sudety
2030. Stąd też konieczność zawarcia przez każdego z Sygnatariuszy umowy z ww. Wykonawcą.

Treść umowy jest taka sama dla wszystkich 107 Sygnatariuszy, jednakże uwzględnia zmianę
zaproponowaną przez Powiat Jeleniogórski. Kwota złożonej oferty wynosi: 4.150,00 zł netto,
tj.: 5.104,50 zł brutto. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru
w terminie 30 dni od dostarczenia faktury VAT w następujący sposób:

1)płatność za opracowanie raportu nastąpi w 2020 r. w kwocie 3.628,50 zł,

2)płatność za utrzymanie projektów w bazie danych nastąpi w 2020 r. w kwocie 738,00 zł oraz
w 2021 r. w kwocie 738,00 zł.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 135 dni od daty podpisania umowy (w zakresie
opracowania raportu) oraz do końca 2020 r. (w zakresie utrzymania bazy danych projektów
w systemie internetowym wraz z obsługą administracyjną).

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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