
Załącznik do
Uchwały Nr 24/14/III/2007
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 12.01.2007 r.
POROZUMIENIE NR .........
o szczegółowych warunkach wykonania w 2007 roku 
POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji
 Drogowa Trasa Średnicowa Katowice - Gliwice,
 w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej

zawarte w dniu .................. pomiędzy:

Zarządem Województwa Śląskiego,  który reprezentują: 
	Marszałek Województwa Śląskiego		- Janusz Moszyński
	Członek Zarządu Województwa Śląskiego	- Jarosław Kołodziejczyk
a
Miastem Katowice, które reprezentuje:
	Prezydent Miasta Katowice	 		- Piotr Uszok
	 
Strony zgodnie postanawiają:

§ 1
	Zarząd Województwa Śląskiego przyjął na mocy POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice - Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej należące do właściwości Miasta Katowice, Miasta Chorzów, Miasta Świętochłowice, Miasta Ruda Śląska, Miasta Zabrze, Miasta Gliwice zadanie realizacji Drogowej Trasy Średnicowej.
W roku 2007 zaplanowano wykonanie niezbędnych robót porządkowych i czynności pomiarowo-kontrolnych dla wybudowanego i oddanego do ruchu w 2006 r. odcinka Drogowej Trasy Średnicowej w granicach miasta Katowice oraz niezbędnego zakresu robót uzupełniających w „Kopule nad Rondem”. W zakres ww. robót wchodzą: 
	uporządkowanie zaplecza budowy, pomiary oddziaływań inwestycji na obiekty chronione i budynki, organizacja monitoringu osiadań i odchyleń konstrukcji obiektów kubaturowych na które trasa oddziałuje oraz elementów infrastruktury wybudowanych w ramach DTŚ, obsługa przeglądów gwarancyjnych wraz z egzekwowaniem usuwania ewentualnych usterek,

wykonanie poodbiorowych robót uzupełniających w zakresie dostosowania funkcji i rozwiązań do potrzeb  galerii wystawienniczej – Rondo Sztuki w wielofunkcyjnym obiekcie kubaturowym „Kopuła nad Rondem” w Katowicach w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej.

§ 2
Na realizację zadań wyszczególnionych w § 1 Miasto Katowice przeznaczy w 2007 r. środki w wysokości 1.857.538,75 zł.
W przypadku powzięcia przez Miasto Katowice informacji lub decyzji o zmianie wielkości środków na realizację DTŚ w 2007 r., Prezydent Miasta powiadomi bez zwłoki o tym fakcie Zarząd Województwa Śląskiego.
Zarząd Województwa Śląskiego oświadcza, że będzie finansował realizację DTŚ jedynie do kwoty otrzymanej na ten cel.
Zarząd Województwa Śląskiego zobowiązuje się rozliczyć środki przekazane przez Miasto Katowice w terminie do 31 października 2007 roku.
Odsetki naliczone na rachunku budżetu województwa zostaną przeznaczone na obsługę inwestycji prowadzonej przez Zarząd Województwa Śląskiego oraz ujęte w rozliczeniu o którym mowa w pkt. 4.
Jeżeli w 2007 r. środki przekazane przez Miasto Katowice będą mniejsze niż wskazane w punkcie 1 lub terminy ich przekazania nie będą zgodne z regułami ustalonymi w POROZUMIENIU wymienionym w § 1, to skutki finansowe tegoż poniesie wyłącznie Miasto Katowice.


§ 3
Niniejsze porozumienie zawarte jest na czas od 01.01.2007 r. do  31.07.2007 r.

§ 4
Zmiana postanowień niniejszego porozumienia może nastąpić jedynie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

 § 5
Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu postanowień niniejszego porozumienia strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zarządu Województwa Śląskiego.

§ 6
Porozumienie zostało sporządzone na dwóch stronach, w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.


Za Zarząd Województwa Śląskiego:		
							

							........................................... 
	Janusz Moszyński






   							...........................................
	Jarosław Kołodziejczyk







Za Miasto Katowice:			           
							
							……………………………….	           
	Piotr Uszok


							
	

