Załącznik do Uchwały nr 959/262/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 28.04.2009
UMOWA NR ......................
z dnia .........................

w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu przez Gminę 
Kuźnia Raciborska

zawarta pomiędzy :

Gminą Kuźnia Raciborska, z siedzibą w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 reprezentowaną przez Burmistrza Ritę Serafin
a
Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:
Zbyszka Zaborowskiego				Wicemarszałka Województwa Śląskiego 
Piotra Spyry			.			Członka Zarządu Województwa Śląskiego

§ 1
1.	Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Gminę Kuźnia Raciborska pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Kolonia Renerowska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Rudach” na odcinku o długości około 1 km od początku zabudowań do istniejącego chodnika.
2.	Zadanie będące przedmiotem umowy realizowane będzie przez Gminę Kuźnia Raciborska na podstawie porozumienia którym Województwo Śląskie powierza Gminie Kuźnia Raciborska jego prowadzenie.
3.	Szacunkowy koszt zadania wynosi 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2
1.	Gmina Kuźnia Raciborska udziela Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania określonego w § 1 w wysokości 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), bez względu na koszt jego realizacji ustalony w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2.	Pozostały koszt realizacji zadania określonego w § 1 pkt. 1 poniesie Województwo Śląskie.
3.	Środki finansowe w wysokości 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) stanowiące pomoc finansową, Gmina Kuźnia Raciborska przekaże na następujący rachunek budżetu województwa śląskiego: GETIN Bank S.A.  II / Katowice ul. Powstańców 25 A 54 1560 1111 0000 9070 0003 5178, na pisemny wniosek Członka Zarządu Województwa Śląskiego, w terminie 2 tygodni od daty jego złożenia.
4.	Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi do budżetu gminy do dnia 31 grudnia 2009 r. 

§ 3
Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony do 15 grudnia 2009 r. 
§ 4
Wszystkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 
§ 5
Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszej umowy należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa.
§ 6
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie					Gmina Kuźnia Raciborska

