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załącznik do uchwały
Sejmiku Województwa Śląskiego
Nr II/47/14/2006
z dnia 24 kwietnia 2006 roku

Oświadczenie Stron
Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego
na lata 2005-2006


z dnia ............................................. 2006 r.



Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.) Strony Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005-2006, zawartego dnia 11 lipca 2005 r. pomiędzy Radą Ministrów reprezentowaną przez Ministra Gospodarki i Pracy (ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego) a Samorządem Województwa Śląskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Śląskiego zgodnie oświadczają:


§ 1. W Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Śląskiego na lata 2005-2006, zawartym w dniu 11 lipca 2005 r. oraz zmienionym Oświadczeniem Stron Kontraktu              z dnia 25 października 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:  


	1) w § 3 ust. 3a otrzymuje brzmienie:  
 ,,3a. Strona rządowa udostępni w roku 2006 na wykonywanie działań objętych kontraktem realizowanych wyłącznie przy użyciu krajowych środków publicznych, środki finansowe w wysokości 41.886.312 zł oraz środki przypadające dla województwa śląskiego z kwoty 684.920.000 zł na współfinansowanie działań ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz programów realizowanych w ramach IW INTERREG w częściach określonych dla tych programów.”


          2) w § 3 ust. 4a otrzymuje brzmienie: 
,,4a. Strona samorządowa udostępni w roku 2006 na wykonywanie działań objętych kontraktem realizowanych wyłącznie przy użyciu krajowych środków publicznych, środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 23.300.000 zł oraz środki przypadające dla województwa śląskiego na współfinansowanie działań ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz programów realizowanych w ramach IW INTERREG w częściach określonych dla tych programów.”


 3) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Strony ustalają łączne nakłady finansowe na wykonywanie działań objętych kontraktem           w roku 2006:




											(w zł)          
	Działania 
(numeracja zgodnie 

z § 2 kontraktu)
Łączne nakłady 
w ramach kontraktu


	Publiczne środki krajowe
Publiczne środki wspólnotowe (Budżet Wspólnot) Europejskich)

Środki prywatne


Budżet państwa – dotacja celowa 1)
Inne środki 2) 


Kredyty, pożyczki3)
Budżet j.s.t.
Budżet Wspólnot Europejskich

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
17.000.000
12.000.000


5.000.000
-

2.
22.032.312
15.732.312


6.300.000
-

3.
26.154.000
14.154.000


12.000.000
-









Łączne nakłady na zadania własne 
i inwestycje wieloletnie jst.
65.186.312
+10.000.000 5) 
+10.000.000 6) 
41.886.312
+10.000.000 5)
+10.000.000 6)
-
-
23.300.000
-







Działania 
od nr 4 
do nr 20
(zgodnie z 
działaniami
ZPORR)
Łączne nakłady 
w ramach
ZPORR
2004-2006  4)







16.213.194.000
1.374.129.000
-
-
3.054.235.000
11.784.830.000
-

Łączne nakłady 
w ramach
IW INTERREG 4) 







1.187.568.000
66.081.000
-
-
242.694.000
878.793.000
-

1)	w 2006 r. jest to cz. 83, poz. 11 
2)	w tym dotacje z państwowych funduszy celowych
3)	nazwa instytucji finansowej
4)	całość alokacji w skali kraju na okres realizacji ZPORR 2004-2006 oraz IW INTERREG (zgodnie z zapisami załącznika nr 7 oraz nr 16 ustawy budżetowej na rok 2006, Dz. U.                  z 2006 r. Nr 35, poz. 244)
5)	Kwota 10 mln zł została ujęta w cz. 83, poz. 82 (dział 758 rozdział 75818) rezerwy celowej budżetu państwa na 2006 r. z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa infrastruktury liniowej w związku z budową Euroterminalu w Sławkowie.
6)	Kwota 10 mln zł  została ujęta w cz. 83, poz. 83 (dział 758 rozdział 75818) rezerwy celowej budżetu państwa na 2006 r. z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.


4) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. W sprawach dotyczących sposobu oraz terminów rozliczeń finansowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o NPR” i aktów wykonawczych do tych ustaw.”


	5) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. W sprawach dotyczących trybu i zakresu sprawozdawczości z wykonywania działań objętych kontraktem stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 oraz z 2005 r. Nr 224, poz. 1926).”


§ 2. Oświadczenie Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego wchodzi w życie z dniem podpisania przez Marszałka Województwa Śląskiego oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z mocą od dnia 1 stycznia 2006 r.


§ 3. 1. Oświadczenie Stron Kontraktu Wojewódzkiego sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla strony rządowej i jeden dla strony samorządowej.
2. Oświadczenie Stron Kontraktu Wojewódzkiego z chwilą jego podpisania staje się integralną częścią Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005-2006.










           Minister właściwy					               Marszałek
do spraw rozwoju regionalnego		  		     Województwa Śląskiego



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




