
Załącznik do Uchwały  Nr XIII/66/2012
Rady Gminy Solec-Zdrój 
z dnia 30 stycznia 2012 roku

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 27 stycznia 2012r. w Busku-Zdroju, pomiędzy Gminą Busko-Zdrój z siedzibą w 
Busku-Zdroju al. Mickiewicza 10 reprezentowaną przez  Burmistrza – Waldemara Sikorę
a 
Gminą Solec-Zdrój z siedzibą w Solcu-Zdroju reprezentowaną przez Wójta – Adama Pałysa na 
okres od dnia 1 lutego do 31 grudnia 2012r. następującej treści:

§ 1
Przedmiotem  niniejszego  porozumienia  jest  zapewnienie  obsługi  informatycznej  w  zakresie 
realizacji zadań związanych z eksploatacją Systemu Informatycznego dedykowanego dla potrzeb 
Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej, a przekazanego Jednostkom w użytkowanie przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju 
przez informatyka zatrudnionego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-
Zdroju

§ 2
1. Rozliczenie finansowe pomiędzy gminami będzie odbywać się przez jednostkę budżetową 

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju.
2. Koszty refundacji zatrudnienia informatyka w wysokości 400,00 zł miesięcznie (słownie: 

czterysta zł 00/100) będą finansowane na podstawie przedłożonej noty księgowej przez 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Busku-Zdroju w terminie do 10 każdego 
miesiąca za dany miesiąc na rachunek bankowy : 09 1060 0076 0000 3200 0126 5908.

3. Termin przekazania środków finansowych winien nastąpić w ciągu 7 dni od otrzymania 
noty księgowej.

4. Kwota refundacji  o której mowa w §2 ustęp 2 pochodzić będzie z budżetu Wojewody 
Świętokrzyskiego (rozdział 85219 §2030).

5. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju przedstawi rozliczenie 
finansowe (końcowe) w terminie do 15 stycznia 2013r.

§ 3
Gminy ustalają następujące warunki porozumienia:

1. Miejscem pracy informatyka będzie Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   w 
Busku- Zdroju,  który zapewni  informatykowi  odpowiednie  warunki  pracy dla   realizacji 
wszystkich powierzonych mu zadań.

2. Zwierzchnictwo  służbowe  nad  realizacją  zadań  informatyka  wynikające  z  bieżącego 
harmonogramu utrzymania i rozwoju Systemu Informatycznego w Gminach podpisujących 
porozumienie będzie pełnił Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Busku-Zdroju.

3. Informatyk zatrudniony w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Busku-Zdroju 
obsługuje Gminę-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju. Dojazd informatyka 
do  w/w  jednostki  będzie  dokumentowany  na  podstawie  delegacji  wystawianych  przez 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Busku- Zdroju.



§ 4
Szczegółowe  obowiązki  informatyka  rejonowego  związane  z  bieżącą  obsługą  informatyczną 
jednostki będących podmiotem porozumienia przedstawiają się następująco:

1. Informatyk  będzie przebywał w siedzibie jednostki wymienionej w §3 ustęp 3 przynajmniej 
jeden  raz  w  miesiącu  w  celu  bieżącego  nadzorowania  prawidłowości  działania  Systemu 
Informatycznego  oraz  na  wezwanie  kierownika  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  sytuacji 
zaistnienia  potrzeby  usunięcia  problemu  technicznego  danej  jednostki  jeżeli  danego 
problemu nie można rozwiązywać drogą elektroniczną lub telefoniczną.

2. Do  zakresu  niezbędnych  prac  należy  instalowanie  i  konfigurowanie  nowych  wersji 
Oprogramowania Użytkowego (Pomost STD, Helios )  przeznaczonego do realizacji  zadań 
pomocy  społecznej,  pełnienie  nadzoru  nad  bieżącą  eksploatacją  Systemu  w  jednostce 
wymienionej w §3 ustęp 3, telefoniczna obsługa problemów zgłaszanych przez użytkowników. 
Istnieje również możliwość realizacji tzw. zdalnej obsługi  zgłaszanych problemów, ale tylko 
po  uprzednim  uzyskaniu  zgody  na  taki  sposób   serwisowania  przez  kierownika 
obsługiwanej jednostki.

3. Poza  administrowaniem  Systemem  Informatycznym,  jego  konserwacją  oraz  wspólnym 
ustalaniem  z  kierownikiem  jednostki  sposobu  archiwizacji  danych  wprowadzonych  do 
Systemu  Informatycznego  oraz  modernizacji  sprzętu  komputerowego,  informatyk 
zobowiązany  jest  do  przeprowadzania  szkoleń,  warsztatów  wynikających  ze  zmian  w 
Oprogramowaniu Użytkowym oraz diagnozy awarii sprzętu komputerowego i sieci.

4. Informatyk  zobowiązany jest  do  prowadzenia  rejestru  potwierdzenia  wykonanej  pracy   w 
postaci informacji określającej miejsce, datę, czas oraz krótki opis czynności w obsługiwanej 
jednostce.

§ 6
Wszelkie  zmiany  do  niniejszego  porozumienia  mogą  być  wprowadzone  jedynie  za  pomocą 
pisemnego aneksu.

§ 7
Rozwiązanie porozumienia może nastąpić w drodze trzymiesięcznego wypowiedzenia dokonanego 
przez każdą ze stron w formie pisemnej. 

§ 8
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.

§ 9
Wszelkie  spory wynikłe  w związku z niniejszym porozumieniem będą rozwiązywane przez  sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Gminy – siedziby Rejonu.  
 

§ 10
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz 
otrzymuje każda ze stron.

….................................................                                      …....................................................
                      Gmina                                                                                 Gmina


