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UMOWA
PARTNERSTWA LOKALNEGO

zawarta w dniu

Spomiędzy:

Gminą Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy
ul. Granicznej 21, NIP: 629-246-26-89, REGON 276 255 312; reprezentowaną przez:
Marcina Bazylaka - Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej,
Ewę Fudali - Bondel - Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. rozwoju gospodarczego, Naczelnika Wydziału
Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów
a
Powiatowym Urzędem Pracy w Dąbrowie Górniczej, z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 12, 41-300
Dąbrowa Górnicza, NIP 629-15-22-805, zgodnie z pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej
nr WA-1.0052.3.14.2017 z dnia 22.05.2017 r., reprezentowanym przez:
Małgorzatę Gradzik - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej
zwanymi dalej Partnerami.
§1

Przedmiot oraz czas trwania Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków w ramach Partnerstwa Lokalnego,
celem wspólnych realizacji przedsięwzięć i projektów na rzecz lokalnego rynku pracy.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
§2

Zasady Partnerstwa
1. Wszelkie decyzje związane z realizacją Umowy będą podejmowane za obopólną zgodą Partnerów.
2. Każdy z Partnerów ma prawo złożenia propozycji zagadnień będących przedmiotem działań
w zakresie określonym Umową.
3. Zasady Działania Partnerstwa Lokalnego określa Regulamin, stanowiący załącznik do Umowy.
§3
Zakres Partnerstwa
1. Zakres współpracy w ramach Partnerstwa obejmuje:
a) inicjowanie oraz wspólna realizacja przedsięwzięć oraz projektów na rzecz rozwoju lokalnego rynku
pracy, przedsiębiorczości, rozwoju zasobów ludzkich oraz edukacji zawodowej;
b) inicjowanie zmian o charakterze prawnym;
c) organizację spotkań, konferencji i imprez o charakterze targowo-wystawienniczym;
d) wymianę informacji i doświadczeń w zakresie rozwoju lokalnego rynku pracy, przedsiębiorczości,
rozwoju zasobów ludzkich oraz edukacji zawodowej;
e) promowanie i upowszechnianie dobrych praktyk służących rozwojowi rynku pracy
i promocji edukacji zawodowej;
f) aktywną promocję Gminy Dąbrowa Górniczej oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie
Górniczej na forum regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
g) reagowanie na potrzeby i problemy rynku pracy w ramach istniejących struktur polityczno-prawnych;
h) promowanie współpracy w rozwiązywaniu problemów bezrobocia, rozwoju przedsiębiorczości oraz
zasobów ludzkich (w tym kształcenia zawodowego);
i) podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do przeciwdziałania bezrobociu, promocji
zatrudnienia i lokalnego rozwoju gospodarczego.
2. Koszty związane z organizowaniem Partnerstwa mogą być finansowane ze środków Funduszu Pracy
w zakresie przewidzianym w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
lub innych środków pochodzących od Partnerów.
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§4
Realizacja Partnerstwa
1. Nadzór nad wykonaniem postanowień niniejszej Umowy będą sprawować:
a) ze strony Gminy Dąbrowy Górniczej:
imię, nazwisko, stanowisko: Paweł Lelas - Kierownik Referatu Przedsiębiorczości, Wydziału
Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów,
e-mail: plelas@dabrowa-gornicza.pl
tel.: 662-138-251, 32 295-67-10
b) ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej:
imię, nazwisko, stanowisko: Bogdan Majewski - Kierownik Działu Organizacyjnego
e-mail: bmajewski@pup-dg.pl
tel.: 32 262 37 39 wew. 208
2. Partnerzy zobowiązują się do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach teleadresowych
i podanych w niniejszym paragrafie.
§5
Postanowienia końcowe
1. Zmiany Umowy mogą być dokonane za porozumieniem Partnerów, wyrażonej w drodze pisemnego
aneksu.
2. Każda ze Stron Partnerstwa ma prawo do odstąpienia od udziału w Partnerstwie z zachowaniem
1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. W przypadkach nieuregulowanych w Umowie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdego z Partnerów.
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Załącznik nr 1
do umowy Partnerstwa Lokalnego

REGULAMIN PARTNERSTWA LOKALNEGO
§1
Podstawa prawna oraz cel Partnerstwa
1. Podstawę prawną utworzenia Partnerstwa Lokalnego stanowią art. 6 ust. 7 oraz art. 21 pkt 2 ustawy z
dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 z
późn. zm.).
2. Celem Partnerstwa jest wspólna realizacja przedsięwzięć i projektów na rzecz rynku pracy, m.in. z
wykorzystaniem ustawowych form wsparcia.
§2
Podstawowe definicje
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
,£
a) Partnerach - oznacza to sygnatariuszy Umowy Partnerstwa Lokalnego z (dnia..../.^...Vf?.'T
b) Umowie - oznacza to Umowę Partnerstwa Lokalnego z dnia ...
r
c) Stronach Partnerstwa - oznacza to Partnerów Umowy Partnerstwa Lokalnego.
§3
Zasady Partnerstwa
1. Każda ze Stron Partnerstwa zobowiązana jest wykonać swoje obowiązki z należytą starannością
i najlepszą wiedzą oraz chronić interesy drugiej Stron Partnerstwa w zakresie wykonywanych czynności.
2. Strony Partnerstwa zobowiązują się informować nawzajem o zaistniałych w trakcie wykonywania
przedmiotu
Umowy
trudnościach
i
przeszkodach,
a
także
do
współdziałania
w zakresie rozwiązywania wszelkich sytuacji spornych wynikłych w trakcie wykonywania postanowień
niniejszej Umowy.
3. Wszelkie decyzje związane z realizacją Partnerstwa będą podejmowane za wspólną zgodą Partnerów.
§4
Postanowienia końcowe
1. Z inicjatywą zmian do Regulaminu, może wystąpić każda ze Stron Partnerstwa.
2. Zmiana Regulaminu następuje za obopólną zgodą Partnerów.
3. W sprawach nieuregulowanych decyzje podejmują wspólnie Partnerzy.

