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Kontrakt wojewódzki



zawarty**) podstawą zawarcia niniejszego kontraktu są art. ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611 i Nr 189 poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19 poz. 177), art. 16 i 23 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 48 poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158 z 2001 r., Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111, poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800 z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 230, poz. 1921 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774) oraz art. 35 ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 17 poz. 167).


) dnia ………… 2004 r w Warszawie pomiędzy Radą Ministrów, zwaną dalej „stroną rządową”, reprezentowaną przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i Samorządem Województwa Śląskiego, zwanym dalej „stroną samorządową”, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Śląskiego, zwany dalej „kontraktem”.

Art. 1
Strony zgodnie stwierdzają, że dla osiągnięcia celów związanych z rozwojem regionalnym realizowanych na obszarze Województwa Śląskiego ponosić będą nakłady finansowe na realizację wspólnie ustalonych działań, w wysokości określonej w kontrakcie, oraz stosować będą ustalone w kontrakcie zasady wdrażania, monitorowania, oceny oraz kontroli tych działań.

Art. 2
Priorytety kontraktu są zgodne z priorytetami określonymi w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004-2006.

Art. 3 
1. Wyboru zadań, które będą realizowane w ramach kontraktu strona samorządowa dokonuje po jego podpisaniu zgodnie z procedurą określoną w załączniku 5 (§ 2 – 7) do kontraktu.
2. Wybór zadań, o którym mowa w ust. 1 powinien być dokonany w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania kontraktu.
3. Zadania, o których mowa w ust. 1 muszą wynikać z działań określonych i przyjętych przez strony kontraktu oraz wpisywać się w priorytety i działania określone w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004-2006.
4. Wykaz zadań wybranych do realizacji, wraz ze stosowną Uchwałą Zarządu Województwa stanowi załącznik nr 6 do kontraktu.
5. Ustalenia zawarte w ust. 1-4 nie dotyczą inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego oraz projektów realizowanych na terenie danego województwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III.

Art. 4
Wszelkie działania realizowane w ramach kontraktu, a wynikające z priorytetów określonych w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, podlegają procedurom realizacyjnym, monitoringu i oceny określonym dla tego programu operacyjnego.

Art. 5
Wszelkie działania wynikające z programów objętych Inicjatywą Wspólnotową INTERREG III, a realizowane 
w ramach kontraktu podlegają procedurom realizacyjnym, monitoringu i oceny określonym w przyjętych wcześniej ustaleniach w tym zakresie.
 
Art. 6
Wszelkie działania realizowane w ramach kontraktu uwzględniać będą specyfikę Województwa Śląskiego i jego sytuację społeczno-ekonomiczną, tak by stwarzać podstawy dla zmian prowadzących do wzrostu poziomu życia mieszkańców oraz rozwoju gospodarczego Województwa.




Art. 7
Strony postanawiają, że realizacja kontraktu będzie przebiegała z poszanowaniem zasad subsydiarności, partnerstwa, ochrony środowiska, zapewnienia równości szans na rynku pracy oraz efektywności i koncentracji wydatkowania środków publicznych. 

Art. 8
      Strony zawierają kontrakt na okres od dnia jego podpisania do dnia 31 grudnia  2004 r., z zastrzeżeniem, 
że wydatkowanie środków objętych kontraktem ulega przedłużeniu w odniesieniu do kwot wydatków nie zrealizowanych w trakcie roku budżetowego, pod warunkiem uwzględnienia tych kwot w rozporządzeniu Rady Ministrów, o którym mowa w art. 102 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

Art. 9
Na realizację kontraktu Strony przeznaczają łącznie 117 828 478 tys. zł. Źródłami finansowania kontraktu są:
	środki udostępnione przez stronę rządową (pochodzące z budżetu państwa określone w ustawie budżetowej na rok 2004 jako środki na kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego),

przewidywane środki udostępnione przez stronę samorządową (pochodzące z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów).

Art. 10
Strona rządowa udostępni na realizację kontraktu w roku 2004 łącznie               109 068 000 zł 
środków krajowych pochodzących z budżetu państwa, w tym:

	na współfinansowanie zadań własnych samorządów oraz na rozliczenie inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego:                                                          88 788 000. zł
w tym :							

  na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom restrukturyzacji w sektorze górnictwa   podlega wpisaniu wyłącznie do tekstu kontraktów dla woj. małopolskiego i śląskiego.                                                                                                      10 000 000 zł

   2)	na współfinansowanie projektów zawartych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz realizowanych w ramach IW INTERREG III:                 20 280 000 zł

Art. 11
Strona rządowa udostępni samorządowi Województwa Śląskiego środki (poza limitem określonym w art. 35 ustawy budżetowej na rok 2004) z przeznaczeniem na inwestycje w środki trwałe w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych:
12 500 000 zł

Art. 12
W odniesieniu do środków określonych w art. 44 i załączniku nr 16 ustawy budżetowej na rok 2004, Strony uznają za objętą kontraktem tę część tych środków, która zostanie przyznana Województwu Śląskiemu na podstawie wystąpienia Zarządu Województwa. 


Art. 13
1. Przewidywana wielkość środków na realizację kontraktu w roku 2004 udostępnionych przez stronę  
 samorządową wynosi łącznie 8 760 478 zł. Źródłami finansowania ze strony samorządu   
 terytorialnego są budżety:
	województwa, 

powiatów, 
gmin,
innych podmiotów.
2. Kwota określona w ust.1 nie obejmuje środków przeznaczonych przez stronę samorządową na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR i IW INTERREG III.



Art. 14  art. 12 zostaje wpisany do kontraktów tylko tych województw, na terenie których  w roku 2004 będą realizowane inwestycje wieloletnie jednostek samorządu terytorialnego.
 

1. Na obszarze Województwa Śląskiego w roku 2004 będą realizowane następujące inwestycje wieloletnie jednostek samorządu terytorialnego:

a) Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej
  kwota finansowania z budżetu państwa w 2004 r.  
( nazwa inwestycji zgodna z zapisem załącznika nr 7 do ustawy budżetowej na rok 2000 )
10 000 000 zł; 
b) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku
 kwota finansowania z budżetu państwa w 2004 r.  
( nazwa inwestycji zgodna z zapisem załącznika nr 7 do ustawy budżetowej na rok 2000 )
15 000 000 zł;

c) Szpital Miejski w Raciborzu 
kwota finansowania z budżetu państwa w 2004 r.  
( nazwa inwestycji zgodna z zapisem załącznika nr 7 do ustawy budżetowej na rok 2000 )
 								               12 800 000 zł;

d) Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie 
kwota finansowania z budżetu państwa w 2004 r.  
( nazwa inwestycji zgodna z zapisem załącznika nr 7 do ustawy budżetowej na rok 2000 )
 								               17 000 000 zł;

Art. 15
 Na mocy postanowień kontraktu nie można nadać ani przywrócić żadnej inwestycji statusu inwestycji wieloletniej jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu art. 78 ustawy 
o finansach publicznych.

Art. 16
1. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze Województwa Śląskiego określa załącznik nr 1 do kontraktu.
2. Priorytety i działania  realizowane w ramach kontraktu  określa załącznik nr 2 do kontraktu.
3. Plan finansowy kontraktu określa załącznik nr 3 do kontraktu.
4. Sposoby realizacji praw i obowiązków Stron kontraktu określa załącznik nr 4 do kontraktu.
5. Procedury wyboru i realizacji zadań określa załącznik nr 5 do kontraktu.
6. Wykaz zadań wybranych do realizacji w ramach kontraktu określa załącznik nr 6 do kontraktu (aneksem do załącznika jest stosowna Uchwała Zarządu Województwa).
7. Wzór karty zadania określa załącznik nr 7 do kontraktu. 
8. Wzór raportu kwartalnego/rocznego składanego przez podmioty uprawnione do Zarządu Województwa określa załącznik nr 8 do kontraktu.
9. Wzór raportu kwartalnego/rocznego na temat przebiegu realizacji kontraktu składany przez Zarząd Województwa do Wojewody określa załącznik nr 9 do kontraktu.
10. Wzór umowy do kontraktu o dofinansowaniu zadania ze środków pochodzących z budżetu państwa zwanej „umową wykonawczą” określa załącznik nr 10 do kontraktu.
11. Wniosek o wypłatę dotacji określa załącznik nr 11 do kontraktu.

Art. 17
1.Wszystkie załączniki stanowią integralną część kontraktu.
2. Załącznik nr 6 – zgodnie z zapisem art.3 kontraktu oraz załącznik nr 7 stanowiący zbiór zestandaryzowanych kart wszystkich zadań objętych kontraktem zostają dołączone do dokumentu po jego podpisaniu.
3. Załącznik nr 7, w przypadku gdy ilość zadań jest większa niż 30, może funkcjonować jako odrębny dokument, oznaczony na stronie tytułowej klauzulą: „Niniejszy zbiór kart zadań stanowi integralną część kontraktu dla województwa śląskiego podpisanego dnia ………… 2004 r ”. Każda karta zadania, bez względu na sposób dołączenia do kontraktu, powinna być uwierzytelniona przez odpowiednią merytoryczną komórkę Urzędu Marszałkowskiego.
4. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w części dotyczącej ustaleń ogólnych, procedur itp. oraz w części dotyczącej Województwa Śląskiego stanowi integralną część kontraktu pozostając odrębnym dokumentem.
5. Programy realizowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III w częściach dotyczących ustaleń ogólnych, procedur itp. oraz w częściach dotyczących Województwa Śląskiego stanowią integralną część kontraktu pozostając odrębnymi dokumentami.


Art. 18
1.Zmiany i rozwiązanie kontraktu następują w trybie określonym w art. 21-22 ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego.
2. Strony kontraktu wyrażają zgodę na wprowadzenie, w trybie art. 21 ust. 4 ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, zmian do kontraktu niezbędnych dla dostosowania jego postanowień do regionalnych programów operacyjnych wynikających z ustawy o Narodowym Planie Rozwoju (po jej wejściu w życie).

Art. 19
1.Realizacja kontraktu rozpoczyna się z chwilą  podpisania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz marszałka województwa.
2.Tekst kontraktu oraz zmiany w jego postanowieniach, o których mowa w art.18 podlegają opublikowaniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Art. 20
Kontrakt sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla strony samorządowej, a dwa dla strony rządowej.








Za Radę Ministrów:
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego


                           
Za Samorząd Województwa:
Marszałek Województwa Śląskiego






Dnia ................................................................

