
Aneks nr 1 

do Porozumienia określającego zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu 

Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego oraz jej współfinansowania i realizacji, zawartego w dniu 11.05.2015r.  

zawarty w dniu 27 maja 2015r. 

pomiędzy: 
 

1. Miastem Kielce, reprezentowanym przez Prezydenta Wojciecha Lubawskiego; 

2. Gminą i Miastem Chęciny, reprezentowaną przez Burmistrza Roberta 

Jaworskiego; 

3. Miastem i Gminą Chmielnik, reprezentowaną przez Pawła Wójcika; 

4. Miastem i Gminą Daleszyce, reprezentowaną przez Burmistrza Dariusza 

Meresińskiego; 

5. Gminą Górno, reprezentowaną przez Wójta Przemysława Łysaka; 

6. Gminą Masłów, reprezentowaną przez Wójta Tomasza Lato; 

7. Gminą Miedziana Góra, reprezentowaną przez Wójta Zdzisława Wrzałkę; 

8. Gminą Morawica, reprezentowaną przez Wójta Mariana Burasa; 

9. Gminą Piekoszów, reprezentowaną przez Wójta Zbigniewa Piątka; 

10. Gminą Sitkówka - Nowiny, reprezentowaną przez Wójta Sebastiana  

Nowaczkiewicza; 

11. Gminą Strawczyn, reprezentowaną przez Wójta Tadeusza Tkaczyka; 

12. Gminą Zagnańsk, reprezentowaną przez Wójta Szczepana Skorupskiego 

razem dalej zwane Stronami 

 

§ 1. W Porozumieniu określającym zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu 

Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 

oraz jej współfinansowaniu i realizacji wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) Tytuł Porozumienia otrzymuje następujące brzmienie: 

„Porozumienie określające zasady współpracy przy przygotowaniu i realizacji 

instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego.” 

 

2) W Słowniczku dodaje się następujące pojęcie: 



„IP ZIT – Instytucja Pośrednicząca w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020.” 

 

3) Tytuł Części I otrzymuje następujące brzmienie: 

„Zasady funkcjonowania Partnerstwa oraz zasady współpracy Partnerów przy 

przygotowaniu i realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.” 

 

4) Część I § 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Podstawowymi celami Porozumienia są: 

1) Promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu 

terytorialnego tworzących KOF; 

2) Realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób 

kompleksowy na potrzeby i problemy KOF; 

3) Przygotowanie i realizacja instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, odpowiadającego kompleksowo na 

potrzeby rozwojowe Kielc i gmin wchodzących w skład KOF. 

4) Określenie praw i obowiązków oraz zasad współpracy Stron Porozumienia.” 

 

5) Część I § 4 otrzymuje następujące brzmienie 

„1. W ramach wdrażania ZIT KOF, zgodnie z Zasadami realizacji ZIT, przyjmuje się 

zakres zadań przewidzianych dla porozumień międzygminnych. Strony Porozumienia 

zgodnie postanawiają, że Prezydent Miasta Kielce pełni funkcje decyzyjne, wykonawcze 

i reprezentuje wszystkie gminy ZIT w procesie negocjacji, ustanawiania i realizacji 

instrumentu ZIT wobec Ministerstwa, IZ RPOWŚ oraz innych podmiotów.  

2. Prezydent Miasta Kielce pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej na zasadach, które 

będą wynikać z porozumienia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy wdrożeniowej. 

3. IP ZIT m.in. zatwierdza Strategię ZIT oraz listę projektów.” 

 

6) Tytuł Części II otrzymuje następujące brzmienie 

„Wewnętrzne formy organizacyjne ZIT KOF.” 

 

7) W Części II § 1 usuwa się oznaczenie ust. 1 

 



8) W Części II § 2 skreśla się ust. 4 

 

9) Część II § 2 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie 

„5. Do zadań KS należy: 

1) opiniowanie Strategii ZIT KOF, 

2) opiniowanie zmian w załącznikach do Strategii ZIT KOF dotyczących listy 

projektów strategicznych realizowanych w formule ZIT oraz listy projektów 

komplementarnych, 

3) opiniowanie kryteriów wyboru projektów do ZIT KOF , 

4) opiniowanie sprawozdań z realizacji projektów w ramach ZIT KOF, 

5) opiniowanie innych dokumentów niezbędnych w procesie wdrażania Strategii 

ZIT KOF wymaganych przez IZ RPOWŚ,” 

 

10) Część II § 4 otrzymuje następujące brzmienie 

„1. Biuro ZIT KOF tworzone jest w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Kielce. 

2. Biuro ZIT realizuje zadania w trzech obszarach: 

1) Zadania powierzone Prezydentowi Miasta Kielce jako Instytucji 

Pośredniczącej w  ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014 -2020; 

2) Zadania związane z budowaniem i rozwojem partnerstwa w ramach 

Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego; 

3) Zadania wynikające z realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2014-2020. 

3. W zakresie swoich zadań Biuro ZIT KOF stosuje regulaminy wewnętrzne Urzędu 

Miasta Kielce (w tym m.in. regulamin zamówień publicznych, regulamin 

wynagrodzeń, regulamin organizacyjny, instrukcję kancelaryjną, politykę 

bezpieczeństwa, przepisy bhp, regulacje dot. finansów itp.) oraz procedury wynikające 

z Opisu Funkcji i Procedur (OFIP) i Instrukcji Wykonawczej dla IP ZIT. 

4. Pracodawcą dla zatrudnionych pracowników Biura ZIT KOF jest Urząd Miasta 

Kielce. 

5. Pracownikom Biura ZIT KOF przysługuje wynagrodzenie lub dodatek specjalny, 

prefinansowany przez Gminę Kielce, a następnie refundowany z dotacji otrzymanej   

z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach projektu z POPT na lata 2014-2020 

zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków  tego programu. 



6. Koszty prowadzenia Biura ZIT KOF prefinansowane będą przez Gminę Kielce, 

a następnie refundowane będą z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Infrastruktury 

i Rozwoju w ramach projektu z POPT na lata 2014-2020 zgodnie z zasadami 

kwalifikowalności wydatków tego programu. Pozostałe koszty ponoszone w ramach 

projektu POPT 2014-2020, w przypadku konieczności zapewnienia wkładu własnego, 

będą współfinansowane przez wszystkie Strony Porozumienia (w tym: szkolenia, 

wizyty studyjne). 

7. Koszty przekraczające dotacje i koszty niekwalifikowane ponoszone na rzecz 

funkcjonowania Biura ZIT KOF będą pokrywane przez Gminę Kielce. 

8. Do zadań Biura ZIT KOF w zakresie zadań powierzonych Prezydentowi Miasta 

Kielce jako Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014 -2020 należy: 

1)  opracowanie i przedłożenie zaopiniowanej przez KS ZIT KOF Strategii 

Zintegrowanych Inwestycji Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-

2020, do zatwierdzenia przez IZ RPOWŚ i Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 

2) aktualizowanie Strategii ZIT KOF w trybie zaopiniowania przez KS ZIT KOF 

i przedłożenie do IZ RPOWŚ i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, 

3) opracowanie propozycji kryteriów oceny zgodności ze Strategią ZIT dotyczących 

wyboru projektów w trybie konkursowym i pozakonkursowym w formule ZIT oraz 

przedstawienie do zatwierdzenia przez KM RPOWŚ, 

4) współpraca z IZ RPOWŚ w przygotowaniu harmonogramów naboru wniosków 

o dofinansowanie projektów z obszaru ZIT KOF,  

5) prowadzenie działań promocyjnych i komunikacyjnych w tym zamieszczenie na 

stronie internetowej informacji o konkursie i naborze projektów, 

6) udział w ocenie wniosków w ramach Komisji Oceny Projektów działających 

w IZ ROPWŚ, pracowników IP ZIT i/lub wskazanych przez nią ekspertów w 

zakresie weryfikacji projektów pod katem zgodności ze Strategią ZIT KOF, 

7) udział w procedurze odwoławczej w zakresie oceny zgodności ze strategią ZIT 

KOF. 

8) monitorowanie i sprawozdawczość z realizacji Priorytetów Inwestycyjnych 

realizowanych w ramach ZIT w ramach RPOWŚ, 

9) sporządzanie sprawozdań rocznych i końcowego z realizacji Priorytetów 

Inwestycyjnych w zakresie zadań powierzonych IP ZIT w RPOWŚ, 



10) ochrona i przetwarzanie danych osobowych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

i poufności danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w zależności 

od zakresu zadań, 

11) monitorowanie gotowości beneficjentów do złożenia wniosków, wszelkich 

opóźnień i innych zagrożeń oraz proponowanie i wdrażanie działań naprawczych 

po uprzednim przedłożeniu do akceptacji IZ RPOWŚ, 

12) prowadzenie archiwizacji dokumentów związanych w realizacją powierzonych 

zadań oraz przekazanie w terminie 3 miesięcy od zakończenia realizacji 

„Porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP w ramach instrumentu ZIT 

RPOWŚ na lata 2014-2020”, IZ RPOWŚ całości dokumentacji związanej z 

realizacją powierzonych zadań, 

13) gromadzenie danych z systemu informatycznego dotyczącego stanu realizacji 

działań i poddziałań w ramach ZIT. IP ZIT ma dostęp do SL2014, jedynie w celach 

analityczno-sprawozdawczych w zakresie danych dotyczących obszaru KOF, 

9. Do zadań Biura ZIT KOF w zakresie związanym z budowaniem i rozwojem partnerstwa 

w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego należy: 

1)  przygotowanie procedury aktualizacji Strategii ZIT KOF na lata 2014-2020, 

2) współpraca z Instytucją Zarządzającą RPO w zakresie przygotowywania projektu 

RPO WŚ dla Osi 6 Rozwój Miast RPO WŚ (w zakresie Priorytetów 

Inwestycyjnych ZIT), 

3) współpraca z IZ RPOWŚ Szczegółowego Opisu Procedur dla Osi 6 Rozwój Miast 

RPO WŚ (w zakresie Priorytetów Inwestycyjnych ZIT), 

4) obsługa merytoryczna Instytucji Pośredniczącej, Komitetu Sterującego, Rady 

Programowej w tym przygotowywanie projektów porozumień, uchwał, umów, 

zarządzeń oraz innych dokumentów niezbędnych do prac Instytucji Pośredniczącej, 

Komitetu Sterującego i Rady Programowej, 

5) uczestnictwo w pracach zmierzających do opracowania narzędzia informatycznego 

służącego komunikacji wewnątrz partnerstwa KOF (wybór wykonawcy   

i współpraca w zakresie tworzenia narzędzia informatycznego), 

6) wdrożenie i administrowanie narzędziem informatycznym służącym komunikacji 

wewnątrz partnerstwa KOF, 

7) obsługa administracyjno-organizacyjna, 

8) monitorowanie wskaźników realizacji Strategii ZIT, analiza realizacji celów 

strategicznych, 

9) przygotowanie sprawozdań z realizacji Strategii ZIT, 



10) prowadzenie ewaluacji w oparciu o Plan ewaluacji RPOWŚ, 

11) przeprowadzenie procedury zamówień publicznych na wyłonienie podmiotu 

ewaluacyjnego Strategię ZIT KOF, 

12) analiza porównawcza KOF z innymi obszarami funkcjonalnymi w Polsce, 

13) analiza trendów rozwojowych dla Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, 

14) gromadzenie danych systemu informatycznego dotyczącego stanu realizacji 

działań i poddziałań w ramach ZIT, 

15) opracowanie dodatkowych analiz i ekspertyz niezbędnych do realizacji zadań 

Instytucji Pośredniczącej (wybór wykonawcy i współpraca w zakresie opracowania 

dokumentów), 

16) obsługa administracyjna prac Komitetu Sterującego oraz Rady ZIT KOF,  

10. Do zadań Biura ZIT KOF w zakresie zadań wynikających z realizacji projektu w ramach 

programu Pomoc Techniczna 2014-2020 należą: 

1) przygotowanie i realizowanie projektu, w celu prawidłowego wykonywania 

zadań Instytucji Pośredniczącej, pn. „Organizacja i funkcjonowanie Biura 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego” finansowanego z PO PT 2014-2020, w tym m.in.: 

a) przygotowanie wniosku o dofinansowanie i złożenie do Ministerstwa Infrastruktury i 

Rozwoju, 

b) przygotowanie załączników do wniosku o dofinansowanie, 

c) terminowa realizacja zadań zgodnie z harmonogramem i budżetem, 

d) prowadzenie monitoringu i sprawozdawczości dla projektu, 

e)  przygotowywanie wniosków o płatność, 

f) organizacja konferencji i szkoleń,  

g) promocja projektu, 

h) utworzenie i prowadzenie strony internetowej projektu, 

i)  utworzenie oraz przechowywanie dokumentacji i korespondencji projektowej, 

j) prowadzenie procedur udzielenia zamówień publicznych dla projektu finansowanego 

w ramach POPT na lata 2014-2020,  

k) przygotowywanie i składanie rocznych wniosków aplikacyjnych do POPT na lata 

2014-2020, 

2) stała współpraca z innymi Wydziałami Urzędu Miasta min. Wydziałem Budżetu, 

Wydziałem Księgowości Urzędu, Wydziałem Prawnym, Wydziałem 

Organizacyjnym Urzędu Miasta Kielce przy wdrażaniu projektu z POPT na lata 

2014 - 2020, 



3) współpraca z instytucjami kontrolującymi i audytowymi i innymi instytucjami 

zewnętrznymi.”  

11) W Części III § 1 skreśla się ust. 3 

§ 2. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie. 

§ 3. Aneks sporządzono w dwunastu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 


