Załącznik
do Uchwały nr 8 /2019
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii z dnia 14 stycznia 2019 r.

Regulamin
udzielania pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego
w postaci rowerów elektrycznych w ramach działania „Rowerem lub na kole”

Definicje:
Pomoc rzeczowa – forma przekazania na własność gminom członkowskim GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii (GZM) rowerów elektrycznych;
Wniosek – wniosek o udzielenie pomocy rzeczowej, przygotowany przez gminę(y)
członkowską(ie), stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu;
Wnioskodawca – gmina(y) członkowska(ie) Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii;
Regulamin – niniejszy Regulamin;
Umowa – umowa o udzieleniu pomocy rzeczowej, zawarta pomiędzy Zarządem Górnośląsko
– Zagłębiowskiej Metropolii a gminą członkowską, stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu.
§ 1. 1. Dokument określa zasady udzielania pomocy rzeczowej jednostkom samorządu
terytorialnego tworzącym Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, w celu realizacji zadań
publicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii określonych w art. 12 ust. 1 pkt 2, 3, 6
ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim oraz zadań publicznych gmin
członkowskich określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18 ustawy o samorządzie gminnym.
2. Organizatorem naboru Wniosków jest Zarząd Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.
3. Pomoc rzeczowa udzielana jest gminom tworzącym Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię
na zasadach określonych w:
1) ustawie z dnia 27 sierpnia 2005 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r., poz. 2077);
2) ustawie z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim
(Dz. U. z 2017 r., poz. 730);
3) ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017
r., poz. 1875 ze zm.).
§ 2.1. Celem realizacji zadania „Rowerem lub na kole” jest koordynacja działań w zakresie
zrównoważonej mobilności miejskiej, podnoszenie jakości i spójności mobilności miejskiej na
obszarze
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zrównoważonego transportu oraz promocji zdrowych nawyków transportowych w połączeniu
z odciążeniem ruchu drogowego i ochroną środowiska, a także zwiększenie bezpieczeństwa
publicznego przez przekazanie gminom członkowskim GZM rowerów elektryczne w formie
pomocy rzeczowej.
2. Pomoc rzeczową, której mowa w ust.1 może otrzymać gmina członkowska GZM, która o
pomoc rzeczową oraz zrealizuje działania opisane w § 5 niniejszego Regulaminu.
§ 3. 1. Pomoc rzeczowa udzielana jest na wniosek zainteresowanych gmin tworzących
Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w trybie opisanym w niniejszym dokumencie.
2.

Pomoc rzeczowa udzielana jest na podstawie uchwały Zarządu i Zgromadzenia

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Umowa zostanie zawarta na podstawie i w granicach
uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
3. Zasady przyznawania pomocy określa umowa zawarta pomiędzy Zarządem GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii oraz organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego
otrzymującej pomoc.
§ 4. 1. Kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację pomocy rzeczowej w 2019
roku wynika z uchwalonego budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.
2. Rowery elektryczne stanowiące pomoc rzeczową spełniać będą co najmniej poniższe
wymagania techniczne:
- będą zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia( t.j Dz.U. z 216
r. poz 2022 z póź. zm.)- masa roweru z wyposażeniem do 33 kg,
- silnik centralny z baterią litowo-jonową o pojemności min. 400 Wh,
- zasięg jazdy ze wspomaganiem do 60 km,
- wyposażenie dodatkowe – koszyk metalowy na bagaż mały, sakwy na tylny bagażnik, torba
na kierownicy, zapięcie rowerowe w formie blokady.
§ 5. 1. Gmina, która uzyska pomoc rzeczową musi spełniać co najmniej następujące warunki:
1) udostępniać przekazane rowery do korzystania przez użytkowników, w szczególności w
celu wykonywania własnych zadań,
zapewnić utrzymanie przekazanych rowerów w należytym stanie technicznym, w
szczególności pozwalającym na ich użytkowanie i obsługę serwisową, zgodnie z
zaleceniami producenta. Wnioskodawca podejmie działania zmierzające do przekazania
ustalonej liczby rowerów na rzecz Straży Gminnej ( miejskiej) lub do podjęcia kroków w
celu przekazania ustalonej liczby rowerów na rzecz właściwej jednostki Policji. W
przypadku nieprzekazania umówionej ilości rowerów na rzecz wymienionych jednostek
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Wnioskodawca zobowiązany jest w stosunku do tych rowerów wykonać postanowienia pkt
1-2.
§ 6. 1. Nabór Wniosków ma charakter zamknięty i jest skierowany do gmin tworzących
Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię.
2. Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii po przeprowadzonej weryfikacji wniosków
zatwierdza Wnioski, którym przyznano pomoc rzeczową.
4. Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podejmuje uchwałę(y) w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej.
5. Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zawiera umowy z gminami członkowskimi
GZM w zakresie udzielenia pomocy rzeczowej.
§ 7. Nabór Wniosków prowadzony będzie w terminie określonym przez Zarząd GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii.
§ 8. Weryfikacja Wniosków:
Wnioski będą sprawdzone pod kątem poprawności formalno-prawnej oraz liczby rowerów
przeznaczonych do udzielenia pomocy oraz wnioskowanych przez Wnioskodawców. W razie
gdy liczby wynikające z wniosków przekraczają możliwości GZM kryterium rozdziału będzie
ilość mieszkańców danej gminy.

§ 9. 1. Wykorzystanie pomocy rzeczowej rozumiane jest jako wykorzystanie rowerów
elektrycznych wraz z wyposażeniem, w działalności jednostki samorządu terytorialnego,
zgodnie z postanowieniami Umowy wraz z możliwością przekazania ustalonej liczby rowerów
na rzecz właściwej jednostki Straży Gminnej (Miejskiej) lub właściwej jednostki Policji na
terenie Wnioskodawcy.
2. Zasady i wysokość zwrotu pomocy lub jej wartości określa umowa.
Załącznik:
1) Wzór Wniosku
2) Umowa
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Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania
pomocy rzeczowej jednostkom samorządu
terytorialnego w postaci rowerów
elektrycznych w ramach działania „Rowerem
lub na kole”

WNIOSEK O POMOC RZECZOWĄ
Działając w imieniu Gminy (n) ( Miasta (st))

.........................................................................................................................................
wnioskujemy o przekazanie .......................... szt. rowerów elektrycznych.
Z ogólnej liczby rowerów wskazanej w zdaniu pierwszym, zobowiązujemy się do przekazania
...................szt. rowerów na rzecz jednostki Straży Gminnej ( Miejskiej) lub podjęcia kroków w
celu przekazania ich jednostce Policji w ....................................................., na zasadach
wynikających z wzoru Umowy o udzielenie pomocy rzeczowej.
Akceptujemy i zobowiązujemy się przestrzegać postanowienia Regulaminu udzielania pomocy
rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w postaci rowerów elektrycznych oraz
podpisać Umowę o udzielenie pomocy rzeczowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do
Regulaminu.

.......................................
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