
 

UCHWAŁA NR 20/2021 

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 16 marca 2021 r. 
 

 

w sprawie: podjęcia współpracy mającej na celu utrzymanie i poprawę walorów przyrodniczych, 

krajobrazowych, kulturowych oraz edukacyjnych w Parku Krajobrazowym Cysterskie 

Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich 

 
 

Działając na podstawie § 22 ust. 1 i 2, w związku z § 4 ust. 6 oraz § 5 ust. 1 pkt f) i k) Statutu Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 
 

Zarząd Związku 
uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim - Zespołem  Parków 

Krajobrazowych Województwa Śląskiego w celu podjęcia współpracy mającej na celu utrzymanie 

i poprawę walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych oraz edukacyjnych w Parku 

Krajobrazowym Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. 

 

§ 2 

Treść porozumienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Upoważnia się Przewodniczącego Związku i Dyrektora Biura Związku do podpisania porozumienia 

w imieniu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 

w Rybniku. 
 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 

(-) Mieczysław Kieca 

 

 



POROZUMIENIE 

 

zawarte w  …………………..  w dniu  …………………………. , pomiędzy: 

 

Województwem  Śląskim - Zespołem  Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego,  

42-500 Będzin,  ul. I. Krasickiego 25 

 

reprezentowanym  przez: Hannę Pompa-Obońską – I Zastępcę Dyrektora zwanym dalej  

PARTNEREM I, 

a………………………………..   reprezentowanym przez ………………………………….   

- ……………………………... zwanym dalej 

PARTNEREM II.  

 

PREAMBUŁA 

 

Działając na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych w Parku Krajobrazowym 

Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich - PK CKKRW Partnerzy deklarują wolę 

podjęcia współpracy polegającą na udzielaniu wzajemnego wsparcia w realizacji działań 

mających na celu utrzymanie i poprawę walorów przyrodniczych, krajobrazowych, 

kulturowych oraz edukacyjnych. 

 

§ 1 

Partnerzy ustalają, co następuje: 

 

1. W ramach współpracy udzielane jest wzajemne wsparcie w realizacji czynności dla 

działań określonych w preambule porozumienia z szczególnym uwzględnieniem działań 

promocyjno-informacyjnych i popularyzatorskich.  

2. Partnerzy wyrażają również wolę współpracy w kreowaniu ich pozytywnego wizerunku 

w zakresie ochrony przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego wraz z tematycznie 

spójnymi działaniami edukacyjnymi.  

3. Partnerzy współpracują również w wymianie doświadczeń w zakresie ochrony przyrody 

i krajobrazu. 

4. Partnerzy inicjują wspólne projekty ukierunkowane na ochronę dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego PK CKKRW. 

5. Partnerzy wspierają działalność badawczą związaną z obszarem PK CKKRW, 

a obejmującym cele dla których strony zawarły niniejsze porozumienie. 

 

§ 2 

Czynności podejmowane w ramach niniejszego porozumienia   

obejmować będą: 

 

1. Wspólne organizowanie konferencji, warsztatów, seminariów, szkoleń . 



2. Inicjowanie, realizowanie wspólnych projektów wizerunkowych, edukacyjnych 

i badawczych. 

3. Wymiana danych, publikacji i innych źródeł informacji. 

4. Wspólna promocja partnerstwa  poprzez Internet, publikacje i inne media. 

5. W ramach nawiązanej współpracy, jeżeli zaistnieje konieczność, organizowane będą 

spotkania w siedzibach Partnerów . PARTNER I przez swoją siedzibę  dla potrzeb 

niniejszej współpracy rozumie Oddział Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 

Śląskiego o adresie: 47-430 Rudy, ul. Raciborska 10, a PARTNER II  -  

…………………………………………………………………………….. 

6. Partnerzy ustalają, że wszelkie działania w ramach niniejszego partnerstwa będą 

prowadzone zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz z zastrzeżeniem 

dostępności odpowiednich środków finansowych i personelu Partnerów zaangażowanych 

w realizacje przedsięwzięć. 

7. Zapewnienie prawidłowej realizacji niniejszej umowy partnerstwa ze strony Partnera I 

prowadzi Pan Henryk Siedlaczek z Oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych 

Województwa Śląskiego w Rudach, tel. 324103052, mail: 

henryk.siedlaczek@zpk.com.pl, a ze strony PARTNERA II -………………….………… 

   

  

§ 3 

Wnioski końcowe 

1. Zmiany w tym porozumieniu są akceptowalne wyłącznie w formie pisemnej za zgodą 

obu Partnerów. 

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania ich przez obu partnerów. 

3. Każdy z Partnerów porozumienia może zrezygnować z partnerstwa w każdej chwili. 

Rezygnacja winna być przedstawiona w formie pisemnej z 1. miesięcznym okresem 

wypowiedzenia . 

4. Strony ustalają możliwość uszczegółowienia działań w ramach istniejącego partnerstwa 

w drodze stosownego aneksu podpisanego przez obie strony. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla 

każdej ze stron 

 

 

 

 

 …………………………………..       ………………………....... 

               Partner I      Partner II      

 

 


