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UCHWALA NR VII/42/15 

RADY GMINY Z A P O L I C E 

z dnia 28 maja 2015 r. 

w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia miedzy Gmin^ Miasto 

Sieradz, Powiatem Zdunskowolskim, Gmin^ Miastem Zdunska Wola, Gmin^ Zdunska 

Wola, Gmin^ Zapolice, dotyczgcego przygotowania do realizacji projektu pn. „Aktywna 

Dolina Rzeki Warty" 

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorz^dzie gminnym (t. j . Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; 

z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072) uchwala si?, co nast^puje: 

§ 1. Upowaznia si? Wojta Gminy Zapolice do zawarcia aneksu do porozumienia mi?dzy 

Gmin^ Miasto Sieradz, Powiatem Zdunskowolskim, Gmin^ Miastem Zdunska Wola, Gmin^ 

Zdunska Wola, Gmin^ Zapolice, dotycz^cego przygotowania do realizacji projektu pn. 

„Aktywna Dolina Rzeki Warty", na mocy ktorego do realizacji projektu przyst^pi Powiat 

Sieradzki i Muzeum Historii Miasta Zdunska Wola. 

§ 2. Tresc aneksu do porozumienia stanowi zal^cznik do niniejszej uchwaty. 

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Zapolice. 

§ 4. Aneks do Porozumienia podlega ogloszeniu w Dzieimiku Urz?dowym Wojewodz

twa Lodzkiego. 

§ 5. 1. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

2. Uchwala podlega ogloszeniu na tablicy ogloszen Urz?du Gminy Zapolice oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zapolice. 



Zat^cznik do Uchwaty Nr VII/42/15 
Rady Gminy Zapolice 
z dnia 28 maja 2015 r. 

A N E K S N R l 
zdnia 

do 
Porozumienia w sprawie przygotowania do realizacji projektu 

pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty" 

zawartego w dniu 5 czerwca 2014 roku w Zdunskiej Woli, 
zawarty pomi?dzy nast^pujqcymi stronami: 
1. Gmin^ Miasto Sieradz, reprezentowan^ przez: 

Pawla Osiewal? - Prezydenta Miasta, 
zwanq dalej „Miastem Sieradz", 

2. Powiatem Zdunskowolskim, reprezentowanym przez Zarzqd Powiatu, w imieniu i na rzecz 
ktorego dziataj^: 

1) Wojciech Rychlik - Starosta Zdunskowolski, 
2) Marcin Lab?dzki - Wicestarosta Zdunskowolski, 

zwanym dalej ,.Powiatem Zdunskowolskim", 
3. Gminq Miasto Zdunska Wola, reprezentowan^ przez: 

Piotra Niedzwieckiego - Prezydenta Miasta, 
zwan4 dalej „Miastem Zdunska Wola", 

4. Gmin^ Zdunska Wola, reprezentowan^ przez: 
Henryka Staniuch? - Wojta Gminy, 

zwan^ dalej „Gmin^ Zdunska Wola", 
5. Gmin^ Zapolice. reprezentowan^ przez: 

Witolda Oleszczyka - Wojta Gminy, 
zwan^ dalej „Gmin^ Zapolice", 

oraz Partnerami przyst?puJ4cymi do WW. Porozumienia: . 

6. Powiatem Sieradzkim, reprezentowanym przez Zarzqd Powiatu, w imieniu i na rzecz ktorego 
dzialaj^: 

1) Dariusz Olejnik - Starosta Sieradzki, 
2) Mariusz B^dzior - Wicestarosta Sieradzki, 

zwanym dalej „Powiatem Sieradzkim", 
7. Muzeum Historii Miasta Zdunska Wola, reprezentowanym przez: 

Tomasza Polkowskiego - Dyrektora, 
zwanym w dalszej cz?sci porozumienia „Muzeum". 

§1 
Zgodnie z zapisem § 5 ust. 3 Porozumienia w sprawie przygotowania do realizacji projektu pn. 
„Aktywna Dolina Rzeki Warty" z dnia 5 czerwca 2014 roku, w celu przystqpienia do 
Porozumienia kolejnych Partnerow tj. Powiatu Sieradzkiego oraz Muzeum Historii Miasta 
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Zdunska Wola, strony zgodnie postanawiaja zmienic niniejsze Porozumienie w nast?puj^cy 
sposob: 
1. W cz?sci dotyczacej okreslenia stron Porozumienia, po dotychczasowej tresci okreslenia stron 

Porozumienia kropk? zast?puje si? przecinkiem i dodaje si? oznaczenie Partnerow 
przyst?puJ4cych do Porozumienia, o nast?puJ4cej tresci: 
„ 6. Powiatem Sieradzkim, 
reprezentowanym przez Zarz^d Powiatu, w imieniu i na rzecz ktorego dzialajq: 

1) Dariusz Olejnik - Starosta Sieradzki, 
2) Mariusz B^dzior - Wicestarosta Sieradzki, 
zwanym dalej „Powiatem Sieradzkim", 

7. Muzeum Historii Miasta Zdunska Wola, reprezentowanym przez: 
Tomasza Polkowskiego - Dyrektora, 
zwanym w dalszej cz?sci porozumienia „Muzeum".". 

2. W cz?sci dotyczacej okreslenia podstaw prawnych Porozumienia, dotychczasowa tresc 
otrzymuje brzmienie: 
„Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 9, 10, 12, 18 oraz art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz^dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. 
poz. 379 i poz. 1072), art. 4 ust. 1 pkt 7, 8, 21, art. 5 ust. 2 oraz art. 12 pkt 4 i 8h ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorz^dzie powiatowym (t. j . Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645; 
z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), oraz w zwi^zku z art. 216 ust. 2 pkt 3-5 oraz art. 220 ustawy 
zdnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 
ipoz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r. 
poz. 238), ustala si? co nast?puje:". 

3. § 1 ust. Id) Porozumienia otrzymuje brzmienie: 
„Partner - nalezy przez to rozumiec stron? Porozumienia, nie b?d4C4 Liderem, a wi?c: 

Powiat Zdunskowolski, Powiat Sieradzki, Miasto Zdunska Wola, Gmin? Zdunska Wola, 
Gmin? Zapolice, Muzeum Historii Miasta Zdunska Wola, wspolodpowiedzialn^ za 
przygotowanie Projektu i petni^cq funkcje okreslone w niniejszym Porozumieniu, wnosz^c^ 
do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe na zasadach i warunkach 
okreslonych w niniejszym Porozumieniu.". 

4. § 2 ust. 2 Porozumienia otrzymuje brzmienie: 
„W przypadku pozyskania dofinansowania ze srodkow Unii Europejskiej na realizacj? 
Projektu o strategicznym znaczeniu dla spoteczno - gospodarczego rozwoju regionu 
lodzkiego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, Strony Porozumienia postanawiaja 
wspolnie wdrozyc Projekt, co zostanie uregulowane odr?bnym Porozumieniem.". 

5. W § 2, w ust. 3 Porozumienia, po dotychczasowej tresci kropk? zast?puje si? przecinkiem 
i dodaje si? punkty c) i d) o nast?puJ4cej tresci: 
„c) aktualizacj? planu rozwoju obszaru funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty, 
d) opracowanie prognozy oddzialywania na srodowisko dla zaktualizowanego planu 
rozwoju obszaru funkcjonalnego - chyba, ze z decyzji wlasciwego organu/organow 
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wynikala b?dzie zgoda na odst^pienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddzialywania na srodowisko i opracowania prognozy oddzialywania na srodowisko.". 

6. W § 2, po ust. 4 Porozumienia dodaje si? ust. 4.1, o nast?puj^cej tresci: 
„Aktualizacja planu rozwoju obszaru funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty 
obejmowac b?dzie: 
a) ponown^ delimitacj? obszaru funkcjonalnego, wynikaj^cqi z przyst^pienia do 

Porozumienia Powiatu Sieradzkiego oraz Muzeum Historii Miasta Zdunska Wola, 
b) ponown^ analiz? zasobow zwi^zanych z turystykqi, dziedzictwem przyrodniczo-

krajobrazowym, dziedzictwem kulturowym i historycznym, kierunkami i celami rozwoju 
obszaru funkcjonalnego, w zakresie wynikaj^cym z ponownej delimitacji tego obszaru, 
zwi^zanym z przyst^pieniem do Porozumienia Powiatu Sieradzkiego oraz Muzeum 
Historii Miasta Zdunska Wola, 

c) aktualizacj? dzialah inwestycyjnych na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego.". 
7. W § 2, po ust. 7 Porozumienia dodaje si? ust. 7.1, o nast?puj^cej tresci: 

„Termin wykonania aktualizacji planu rozwoju obszaru funkcjonalnego oraz prognozy 
oddzialywania na srodowisko ustala si? do 30 wrzesnia 2015 roku.". 

8. W § 2, po ust. 8 Porozumienia dodaje si? ust. 8.1, o nast?puJ4cej tresci: 
„Wst?pny zakres rzeczowy Projektu po aktualizacji obejmuje: 
a) Miasto Sieradz (szacowana wartosc podprojektu 31.242.000,00 zl) 

- modemizacj? bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w osrodku 
wypoczynkowym Sieradz-M?ka wraz z przebudowq^udow4 drogi dojazdowej i sciezki 
rowerowej, 

- wytyczenie i oznakowanie nadrzecznego szlaku rowerowego na terenie Sieradza 
i gminy Sieradz wraz z budow^ sciezek przyrodniczych oraz infrastruktury do 
obserwacji walorow Nadwarcianskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

- budow? torn przelajowego na terenie Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji 
w Sieradzu, 

- budow? hali sportowo - rekreacyjnej na terenie Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji 
w Sieradzu, 

- zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne terenu przy ul. Portowej 1 w Sieradzu 
poprzez budow? przystani kajakowej, odtworzenie k^pieliska na rzece Warcie, zakup 
i instalacj? basenow napowierzchniowych wraz z zagospodarowaniem terenu, budow? 
autocampingu, utworzenie wypozyczalni sprz?tu do uprawiania turystyki aktywnej, 
adaptacj? istniej^cego budynku na potrzeby sanitame, przebieralnie i pomieszczenia 
techniczne, 

- budow? toru kajakowego wraz z zagospodarowaniem rozlewiska w obr?bie rzeki 
Zeglina - lewego doplywu Warty, :; ; • 

- organizacj? kampanii promuj^cej atrakcyjnosc turystyczn^ regionu. 
b) Powiat Zdunskowolski (szacowana wartosc podprojektu 27.319.953,00 zl) 

- budow? parkingu w miescie Zdunska Wola na dzialce nr 210 obr?b 14, 
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- przebudow? drog powiatowych Nr: 4915E (na odcinku: ul. Piwna, na dtugosci 0,7 km, 
ul. Paprocka, na dtugosci 1,5 km), 4908E (w miejscowosci Holendry na dtugosci 2,1 
km, w miejscowosci Piaski, na dtugosci 5,0 km), 4903E (na odcinku: Tymienice -
Korczew - Wojstawice, na dtugosci 4,0 km), 1765E (na odcinku Pstrokonie - Strohsko -
Beleh, na dtugosci 5,5 km), wraz z budow^ sciezek rowerowych tub ciqgow rowerowo-
pieszych, 

- przebudow? istniej^cego parkingu na terenie Powiatowego Miedzyszkolnego Osrodka 
Sportowego w Zdunskiej Woli na dzialce nr 209/5 obr^b 14 wraz z utworzeniem 
miejsca odpoczynku, 

- utworzenie Punktu Informacji Turystycznej (PIT) w budynkach Powiatowego 
Miedzyszkolnego Osrodka Sportowego w Zdunskiej Woli, 

- organizacje kampanii promuj^cej atrakcyjnosc turystyczn^ regionu. 
c) Powiat Sieradzki (szacowana wartosc podprojektu 9.000.000,00 zt) 

- przebudowa drogi powiatowej nr 1765E, ul. Widawska w Sieradzu- granica powiatu. 
d) Miasto Zdunska Wola (szacowana wartosc podprojektu 9.600.000,00 zl) 

- zagospodarowanie zbiomika „Kepina", 
- utworzenie ciqgu sciezek rowerowych dojazdowych do zbiomika „Kepina", 
- organizacje kampanii promuj^cej atrakcyjnosc turystyczn^ regionu. 

e) Gmina Zdunska Wola (szacowana wartosc podprojektu 2.276.000,00 zt) 
- budow? miejsca odpoczynku w miejscowosci Piaski oraz Polkow, 
- budow? parkingu przy miejscu odpoczynku zlokalizowanym w miejscowosci Piaski, 
- budow? szlakow rowerowych - terenowych, w ramach drog gminnych - gruntowych 

w bezposrednim s^siedztwie rzeki Warty - miejscowosc Piaski, 
- modemizacj? boisk sportowych w miejscowosci Piaski, 
- budow? sciezki rowerowej Czechy - Polkow oraz Polkow - Piaski, 
- organizacj? kampanii promuj^cej atrakcyjnosc turystyczn^ regionu. ; " 

f) Gmina Zapolice (szacowana wartosc podprojektu 4.886.052,00 zt) 
- adaptacj? budynku w miejscowosci Strohsko na potrzeby stworzenia muzeum 

interaktywnego i bazy noclegowej, 
- budow? Osady Pstrokonie wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego, 
- rozbudow? i modemizacj? budynku Gminnego Osrodka Kultury i Sportu w Zapolicach, 
- wyznaczenie, utwardzenie i oznakowanie szlakow rowerowych terenowych w ramach 

drog gminnych gruntowych w bezposrednim s^siedztwie rzeki Warty, 
- budow? parkingu na terenie GOKiS w Zapolicach, 
- budow? miejsc odpoczynku (Strohsko - park przy Kosciele, Zapolice - GOKiS, Beleh -

plac przy OSP), 
- budow? boiska wielofunkcyjnego na terenie rekreacyjnym przy GOKiS Zapolice, 
- organizacj? kampanii promuj^cej atrakcyjnosc turystyczn^ regionu. 

g) Muzeum Historii Miasta Zdunska Wola (szacowana wartosc podprojektu.6.100.000,00 zt) 
- rewitalizacj ? skansenu lokomotyw w Karsznicach, 
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- organizacj? kampanii promuj^cej atrakcyjnosc turystyczn^ regionu.". 
9. § 3 ust. 3 Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„Powiat Zdunskowolski, Powiat Sieradzki, Miasto Zdunska Wola, Gmina Zdunska Wola, 
Gmina Zapolice, Muzeum Historii Miasta Zdunska Wola b^d^ pelnic rol? Partnerow 
Projektu.". 

10. W § 4, po ust. 1 Porozumienia dodaje si? ust. 1.1, o nast?puj^cej tresci: 
„Koszt aktualizacji planu rozwoju obszaru ftinkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty 
oszacowano na kwot? 8.000,00 zl netto + 23% VAT, tzn. 9.840,00 zl brutto (stownie: 
dziewi?c tysi?cy osiemset czterdziesci ztotych).". 

11. W § 4, po ust. 1.1 Porozumienia dodaje si? ust. 1.2, o nast?puJ4cej tresci: 
„Koszt wykonania prognozy oddzialywania na srodowisko oszacowano na kwot? 2.500,00 
zt netto + 23% VAT, tzn. 3.075,00 zt brutto (stownie: trzy tysi^ce siedemdziesi^t pi?c 
ztotych).". 

12. W § 4, po ust. 3 Porozumienia dodaje si? ust. 3.1, o nast?puJ4cej tresci: 
„Lider i Partnerzy wnios^ swoje udziaty finansowe zwi^zane z aktualizacji planu rozwoju 
obszaru funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty i opracowaniem prognozy 
oddzialywania na srodowisko w nast?puJ4cych wysokosciach, odpowiadaj^cych 
procentowemu udziatowi szacowanych wartosci podprojektow w ogolnej wartosci projektu: 
a) Miasto Sieradz - 4.462,00 zl (stownie: cztery tysi^ce czterysta szescdziesi^t dwa ztote 

00/100), CO stanowi 34,55 % szacowanego kosztu aktualizacji planu rozwoju obszaru 
funkcjonalnego i wykonania prognozy oddzialywania na srodowisko; 

b) Powiat Zdunskowolski - 3.902,00 zl (stownie: trzy tysi^ce dziewi?cset dwa ztote 
00/100), co stanowi 30,21 % szacowanego kosztu aktualizacji planu rozwoju obszaru 
funkcjonalnego i wykonania prognozy oddzialywania na srodowisko; 

c) Powiat Sieradzki - 1.286,00 zl (stownie: jeden tysi^c dwiescie osiemdziesi^t szesc 
ztotych 00/100), co stanowi 9,95 % szacowanego kosztu aktualizacji planu rozwoju 
obszaru funkcjonalnego i wykonania prognozy oddzialywania na srodowisko; 

d) Miasto Zdunska Wola - 1.371,00 zl (stownie: jeden tysi^c trzysta siedemdziesi^t jeden 
ztotych 00/100), co stanowi 10,62 % szacowanego kosztu aktualizacji planu rozwoju 
obszaru funkcjonalnego i wykonania prognozy oddzialywania na srodowisko; 

e) Gmina Zdunska Wola - 325,00 zl (stownie: trzysta dwadziescia pi?c ztotych 00/100), co 
stanowi 2,52 % szacowanego kosztu aktualizacji planu rozwoju obszaru funkcjonalnego 
i wykonania prognozy oddzialywania na srodowisko; 

f) Gmina Zapolice - 698,00 zl (stownie: szescset dziewi?cdziesi4t osiem ztotych 00/100), 
CO stanowi 5,40 % szacowanego kosztu aktualizacji planu rozwoju obszaru 
funkcjonalnego i wykonania prognozy oddzialywania na srodowisko; 

g) Muzeum Historii Miasta Zdunska Wola - 871,00 zl (stownie osiemset siedemdziesi^t 
jeden ztotych 00/100), co stanowi 6,75 % szacowanego kosztu aktualizacji planu rozwoju 
obszaru funkcjonalnego i wykonania prognozy oddzialywania na srodowisko.". 

13. § 4 ust. 4 Porozumienia otrzymuje brzmienie: 
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„Lider i Partnerzy oswiadczaj^, ze zapewni^ srodki finansowe zabezpieczaj^ce 
przygotowanie Projektu do realizacji w wysokosci okreslonej w ust.3 oraz 3.1 niniejszego 
paragrafu oraz zobowi^zuj^ si? do przedlozenia Liderowi stosownych dokumentow 
poswiadczaj^cych ich zdolnosc do wspolfinansowania Projektu.". 

14. § 4 ust. 7 Porozumienia otrzymuje brzmienie: 
„Srodki finansowe stanowi^ce wklad kazdego z Partnerow zostan^ przekazane Liderowi po 
protokolamym odbiorze zamowienia, na podstawie refaktur wystawionych przez Lidera 
zterminem platnosci 14 dni, z uwzgl?dnieniem proporcji wskazanych w ust. 3 niniejszego 
paragrafu. Do odbioru ww. dokumentow, w tym refaktury wyznacza si? osob?: 

a) Powiat Zdunskowolski - Radoslaw Stefaniak, e-mail: 
r.stefaniak@powiatzdunskowolski.pl, tel. 43 823 22 04, 

b) Powiat Sieradzki - Pawel Jackowski, e-mail: spsieradz_pr2@finn.pl, tel. 791 294 174, 
c) Gmina Miasto Zdunska Wola - Krystyna B^k, e-mail: k.bak@zdunskawola.pl, 

tel. 43 825 02 72, 
d) 
e) Gmina Zdunska Wola - Sebastian Rzeznik, e-mail: sebastian.rzeznik@ugzw.com.pl, tel. 

43 825 33 64, 
f) Gmina Zapolice - Krzysztof Pierzakowski, e-mail: k.pierzakowski@zapolice.pl, 

tel. 43 823 19 82 wew. 29, t . . 

g) Muzeum Historii Miasta Zdunska Wola - Tomasz Polkowski, e-mail: 
muzeum@zdunskawola.pl, tel. 43 823 48 43.". 

15. § 5 ust. 1 Porozumienia otrzymuje brzmienie: 
„Niniejsze Porozumienie zostalo zawarte na podstawie uchwal podj?tych przez Rady: 
Miejskiej w Sieradzu, Powiatu Zdunskowolskiego, Powiatu Sieradzkiego, Gminy Miasta 
Zdunska Wola, Gminy Zdunska Wola i Gminy Zapolice, wyrazaj^cych zgod? na jego 
podpisanie.". 

§ 2. 
Niniejszy Aneks zostai sporzqdzony w 8 jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego 2 
egzemplarze ŝ  w posiadaniu Lidera. Partnerzy otrzymuje po jednym egzemplarzu umowy. 

§3. 
Tresc Aneksu do porozumienia zostanie opublikowana w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa 
Lodzkiego. 

Podpisy stron: 

Gmina Miasto Sieradz 
Pawel Osiewala - Prezydent Miasta 
przy kontrasygnacie 
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Powiat Zdunskowolski 
1. Wojciech RychUk - Starosta Zdunskowolski 
2. Marcin Lab?dzki - Wicestarosta Zdunskowolski 
przy kontrasygnacie 

Powiat Sieradzki 
1. Dariusz Olejnik - Starosta Sieradzki 
2. Mariusz B^dzior - Wicestarosta Sieradzki 
przy kontrasygnacie 

Gmina Miasto Zdunska Wola 
Piotr Niedzwiecki - Prezydent Miasta 
przy kontrasygnacie 

Gmina Zdunska Wola 
Henryk Staniucha - Wojt Gminy 
przy kontrasygnacie 

Gmina Zapolice 
Witold Oleszczyk - Wojt Gminy 
przy kontrasygnacie 

Muzeum Historii Miasta Zdunska Wola 
Tomasz Polkowski - Dyrektor 
przy kontrasygnacie 

P R Z E W j f « i N i C Z / y C Y 
RADV; j d K l I N Y 

Piotr pp\'el HryniuU 
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