Załącznik do Uchwały  nr 954/262/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 28.04.2009
                                                  
P O R O Z U M I E N I E 
zawarte w dniu   ..............................  
pomiędzy :
Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:
……………………………………..			…………………………………………….
……………………………………..			…………………………………………….
a
Powiatem Raciborskim z siedzibą w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:
Adama Hajduka 						Starosty Powiatu Raciborskiego
……………………………..					Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego.
§ 1
1.	Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Powiatowi Raciborskiemu prowadzenia zadania p.n.: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 919 na odcinku Babice-Nędza”.
2.	Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt. 1 obejmuje remont nawierzchni DW 919 w gminie Nędza odcinek od  miejscowości  Babice do miejscowości  Nędza  tj. od km 9+550 do km 12+455.
3.	Będące przedmiotem porozumienia zadanie zostało powierzone Powiatowi do prowadzenia porozumieniem nr 6/KT/2008 z dnia 17 marca 2008 r. które to porozumienie wygasło z dniem 19 grudnia 2008 r.
4.	Powiatowa jednostka organizacyjna – Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu przeprowadził wymagane procedury przetargowe i wyłonił wykonawcę zadania – konsorcjum firm: DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg sp. z oo. ze Strzyżowa i Śląskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGBUD sp. z oo. z Siewierza.
5.	Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu zawarł w dniu 01.08.2008 r. umowę nr PZD 3421/N/13/2/2008 z konsorcjum firm: DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg sp. z oo. ze Strzyżowa i Śląskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGBUD sp. z oo. z Siewierza na wykonanie zadania będącego przedmiotem porozumienia. Termin realizacji zadania określono na 30.09.2008 r. Umowa nie została zakończona, gdyż ze względu na występujące wady i usterki nie dokonano odbioru końcowego zadania.
§ 2
1.	Ustalone w umowie, o której mowa w § 1 pkt.5, wynagrodzenie maksymalne za wykonany zakres zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 2.286.559,73 zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć 73/100 złotych). Zostanie ono pomniejszone o kary umowne za zwłokę określone w umowie nr PZD 3421/N/13/2/2008 i wynoszące 4.573,12 zł/dzień licząc od umownej daty zakończenia zadania tj. od 30.09.2008 r. do dnia faktycznego zakończenia i dokonania odbioru robót.
2.	Na realizację zadania objętego porozumieniem Powiat Raciborski otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów, z uwzględnieniem kar umownych o których mowa w pkt. 1.
3.	Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Powiatowi Raciborskiemu środki dotacji celowej, o której mowa w pkt. 2, na pisemny wniosek Starosty Powiatu Raciborskiego, na wskazany rachunek budżetu powiatu, w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia.
4.	Wystawienie wniosku nastąpi po odbiorze końcowym zadania dokonanym przy udziale przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 
5.	Do pisemnego wniosku wymienionego w § 2 pkt.4 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie protokołu końcowego odbioru zadania, rachunków i faktur oraz wyliczenie kar umownych.
§ 3
1.	Nadzór nad realizacją zadania o którym mowa w § 1 sprawował będzie działający w imieniu Województwa Śląskiego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
2.	Powiat Raciborski lub powiatowa jednostka organizacyjna powiadomi Zarząd Dróg Wojewódzkich o terminie odbioru zadania. Przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich będzie uczestniczyć w odbiorze zadania.
§ 4
1.	Rozliczenia dotacji o której mowa w § 2 należy dokonać w terminie do 30 dni od dokonania odbioru końcowego zadania poprzez przedstawienie potwierdzonej kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych robót. 
2.	Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego do końca roku. 
§ 5
Porozumienie zawiera się na okres do 31 sierpnia 2009 r. 
§ 6
Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 
§7
Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa.
§ 8
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 9
Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo	Śląskie								Powiat Raciborski 

