UCHWAŁA NR 86/2020
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od umowy nr RW/11/2020 z dnia 24.02.2020 r. dotyczącej
świadczenia kompleksowej organizacji stoiska Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na
Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2020 w Cannes.
Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie
śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) oraz art. 60 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od umowy nr RW/11/2020 z dnia 24.02.2020 r., której przedmiotem
jest świadczenie kompleksowej organizacji stoiska Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na
Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2020 w Cannes, zgodnie z załącznikiem nr
1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Do podpisania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w § 1, upoważnia się:
Kazimierza Karolczaka - Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii oraz
Darię Kosmalę - Zastępcę Dyrektora Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy Urzędu
Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się osobom wymienionym w § 2.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii
Kazimierz Karolczak
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Załącznik do uchwały Nr 86/2020
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 30 marca 2020 r.
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Katowice, dnia …. marca 2020 r.
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21a
40-053 Katowice
Helena Kucharczyk-Stempniak
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
- Warsztat Sztuki - Helena Kucharczyk-Stempniak
ul. Raszyńska 32/44 lok. 22
02-026 Warszawa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Działając w imieniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w związku z zawartą umową z dnia
24 lutego 2020 r. (nr RW/11/2020), pomiędzy Heleną Kucharczyk – Stempniak prowadzącą działalność
gospodarczą pod firmą - Warsztat Sztuki - Helena Kucharczyk-Stempniak a Górnośląsko-Zagłębiowską
Metropolią (zwaną dalej: GZM), której przedmiotem była „Kompleksowa organizacja stoiska GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM
2020 w Cannes, Francja, zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu nr ZN-ZP.272.1.2.2020.MK”,
niniejszym na podstawie art. 475 i art. 495 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny odstępuję
od całości umowy, z przyczyn podanych poniżej.
Podstawą odstąpienia od umowy jest nadzwyczajna zmiana okoliczności wynikająca ze zniesienia
terminu Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2020 w Cannes we Francji (zwane
dalej: Targami) jakie zaplanowane były na dzień 10 – 13 marca 2020 r. Przyczyną zniesienia wyżej
wyznaczonego terminu było pojawienie się na świecie i w Europie, w tym również na terenie Francji
nowego koronawirusa SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. W wyniku ogłoszonej
pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 oraz wprowadzonych ograniczeń, czego nie można było wcześniej
przewidzieć, decyzja organizatorów znosząca wcześniej zaplanowany termin targów spowodowała,
iż wykonanie przedmiotowej umowy w terminach i na warunkach określonych w zawartej umowie nie jest
możliwe i nie leży w interesie publicznym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Celem uczestnictwa
GZM w w/w Targach była m.in. promocja obszaru związku metropolitalnego oraz nawiązanie kontaktów
handlowych i biznesowych z przedstawicielami innych obszarów uczestniczących w Targach. W sytuacji
zniesienia wcześniej zaplanowanego terminu Targów, jak również przeniesienia organizacji targów na
przyszły rok t.j. na miesiąc marzec 2021 r. dalszy udział GZM w Targach nie jest możliwy w sposób trwały,
gdyż w roku 2020 targi te nie odbędą się z przyczyn od stron niezależnych. W wyniku braku organizacji
targów w roku 2020 nie zostaną również osiągnięte cele jakie pierwotnie były zakładane, a które
zadecydowały o udziale GZM w tym wydarzeniu. Tym, samym nie zostaną osiągnięte zakładane cele
promocyjne oraz nie zostaną nawiązane kontakty o charakterze handlowym i biznesowym dla poprawy
funkcjonowania obszaru związku metropolitalnego.
Mając na względzie powyższe, odstąpienie od umowy jest na chwilę obecną jedynym racjonalnym
rozwiązaniem w związku ze zniesieniem terminu zaplanowanych Targów, właśnie ze względu
na niemożliwość świadczenia, nadzwyczajną zmianę okoliczności, której nie można było przewidzieć i za
którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a także brak interesu publicznego dla GZM w realizacji
umowy.
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