
Załącznik do uchwały   

Sejmiku Województwa Śląskiego 

Nr II/10/6/2003  

z dnia 7 lipca 2003 r.  

 

 

Tryb i warunki konieczne do zainicjowania zmiany lub wypowiedzenia 

Kontraktu Województwa Śląskiego przez stronę samorządową 

 

I. Warunki inicjowania zmian w kontrakcie lub jego wypowiedzenia. 

 

§ 1. Strona samorządowa może zainicjować zmiany kontraktu w przypadku: 

1) stwierdzenia braku możliwości wywiązania się podmiotu uprawnionego z jednego 

z przyjętych obowiązków: 

a) współfinansowania zadania środkami własnymi,  

b) zapewnienia udziału w finansowaniu zadania środków pochodzących z innych źródeł, 

2) stwierdzenia braku osiągnięcia spodziewanych efektów realizacji działania, 

3) zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) wielkości środków finansowych w ramach kontraktu 

w kolejnym roku budżetowym, 

4) ograniczenia lub wstrzymania środków finansowych przewidzianych na realizację zadań 

pozostających w gestii właściwych ministrów lub Wojewody Śląskiego, 

5) nieujęcia lub ograniczenia w ustawie budżetowej zadań objętych kontraktem, których 

finansowanie leży w gestii właściwych ministrów.  

 

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 3 � 5, Marszałek Województwa inicjuje 

zmiany w kontrakcie, o ile w okresie 1 miesiąca od ich zaistnienia inicjatywy w sprawie 

zmiany kontraktu nie wykaże strona rządowa. 

 

§ 3. Strona samorządowa może zainicjować wypowiedzenie kontraktu w przypadku 

całkowitego zaniechania lub znacznego ograniczenia wielkości środków finansowych 

z budżetu państwa przeznaczonych na realizację kontraktu w danym roku budżetowym. 

 



II. Tryb zainicjowania zmiany lub wypowiedzenia kontraktu przez Województwo Śląskie. 

 

§ 4. Zarząd Województwa Śląskiego dokonuje wstępnej analizy warunków realizacji 

określonych w § 1 warunków inicjowania zmian w kontrakcie   na podstawie informacji 

zgłoszonych w szczególności przez: 

1) Radę Ministrów, 

2) ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

3) ministra, którego zadania lub środki są ujęte w kontrakcie, 

4) Wojewodę Śląskiego, 

5) Komitet Monitorujący,  

6) podmiot realizujący zadanie.  

§ 5. Zarząd Województwa Śląskiego przygotowując propozycje zmian kontraktu lub 

decyzję o jego wypowiedzeniu zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii: 

1) podmiotów realizujących, 

2) komisji Sejmiku Województwa Śląskiego właściwej ds. rozwoju regionalnego, 

3) Komitetu Sterującego. 

§ 6. W przypadku podjęcia przez Zarząd Województwa uchwały o zainicjowaniu zmian 

lub wypowiedzeniu kontraktu, Marszałek Województwa Śląskiego podejmuje działania 

w trybie art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju 

regionalnego. 

§ 7. Sejmik Województwa Śląskiego podejmuje, zgodnie z art. 16 ust 5 ustawy, o której 

mowa w § 6, uchwałę w sprawie zatwierdzenia wypracowanych w wyniku negocjacji ze stroną 

rządową zmian kontraktu, z zastrzeżeniem § 8. 1. 

§ 8. 1. Zmiany kontraktu w ramach limitów określonych na podstawie programu wsparcia 

uzgadnia i zatwierdza, przez podpisanie zgodnego oświadczenia stron, Marszałek 

Województwa Śląskiego oraz minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. 

2. O zmianach, o których mowa w ust. 1, Marszałek Województwa Śląskiego 

powiadamia Sejmik Województwa Śląskiego. 

 

 

 

  

 

 



UZASADNIENIE  

do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego 

w sprawie określenia trybu i warunków koniecznych do zmiany lub wypowiedzenia 

Kontraktu Wojewódzkiego przez stronę samorządową 

 

W art. 22 ust 2 Ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz.. Nr 48 poz. 550 

z późn. zm.) zobowiązano Sejmik Województwa Śląskiego do określenia trybu i warunków 

koniecznych do inicjowania zmiany lub wypowiedzenia kontraktu przez stronę samorządową. 

Tryb taki na lata 2001 � 2002 został określony w Uchwale nr I/43/27/2001 z dnia 19 

listopada 2001r. Sejmiku Województwa Śląskiego. 

W związku z przedłużeniem okresu realizacji kontraktu oraz nowelizacją Ustawy o 

zasadach wspierania rozwoju regionalnego z dnia 4 grudnia 2002 r.( Dz.U. Nr 230 poz. 1921 ) i 

wprowadzeniem w Art. nr 21 punktów 4 i 5 umożliwiających dokonanie zmiany kontraktu, w 

ramach limitów określonych na podstawie Programu wsparcia, poprzez podpisanie zgodnego 

oświadczenia stron właściwego ministra i marszałka województwa, staje się konieczna zmiana 

podjętej przez  Sejmik Województwa Śląskiego uchwały.  

Podjęcie powyższej uchwały umożliwi w ramach kwot określonych w Programie 

wsparcia, dokonywanie uzgodnień i zatwierdzanie zmian w Kontrakcie Wojewódzkim przez 

Marszałka Województwa Śląskiego  

O wprowadzonych zmianach Sejmik Województwa Śląskiego powiadamiany będzie 

(zgodnie z Art. 21 pkt 5 ww. ustawy) w formie uchwały przez Zarząd Województwa Śląskiego. 

W chwili obecnej Sejmik Województwa Śląskiego zatwierdzał będzie zmiany Kontraktu 

Wojewódzkiego, które wiążą się z koniecznością uruchomienia nowych kwot wsparcia przez 

stronę rządową.  

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały przestaje obowiązywać Uchwała Sejmiku 

Województwa Śląskiego Nr I/43/27/2001 z dnia 19 listopada 2001 r w sprawie � Trybu i 

warunków koniecznych do zainicjowania zmiany lub wypowiedzenia Kontraktu Województwa 

Śląskiego na lata 2001 � 2002 przez stronę samorządową�. 

 

 

 

Sporządził:  Dyrektor Wydziału Inwestycji  

                    Urzędu Marszałkowskiego  

                    Tadeusz Glűcksman 


