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UMOWA NR

zawarta w dniu ………………
w Katowicach

pomiędzy:

Województwem Śląskim z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Ligonia 46, zwanym dalej „Województwem”, reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Wicemarszałka Województwa Śląskiego – Adama Stacha
Członka Zarządu Województwa Śląskiego – Mariusza Kleszczewskiego

a 

Wojewódzkim Ośrodkiem Lecznictwa Odwykowego i Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym z siedzibą w Gorzycach przy ul Zamkowej 8, którego jednostka organizacyjna pod nazwą Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia pełni w Województwie Śląskim funkcję wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, zwanym dalej “Podmiotem” 

reprezentowanym przez:

Dyrektora – Sławomira Sito 
Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa Odwykowego, pełniącego funkcję kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia – Stanisława Wolnego 


Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 999/264/III/2009 z dnia 5 maja 2009 roku 
w sprawie przyznania dotacji Wojewódzkiemu Ośrodkowi Lecznictwa Odwykowego i Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu z siedzibą w Gorzycach na realizację zadań ustawowych przewidzianych dla wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w wysokości
68 244,00 zł oraz zawarcia umowy dotacyjnej z wyżej wymienionym podmiotem, strony zawierają umowę następującej treści:

§ 1
Województwo powierza Podmiotowi realizację zadań przewidzianych dla wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, określonych szczegółowo we wniosku złożonym przez Podmiot w dniu 18 marca 2009 roku, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, a Podmiot zobowiązuje się wykonać zadania w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie.

§ 2
1. Województwo zobowiązuje się do przekazania na realizację zadań określonych w § 1 dotacji w wysokości 68 244,00 złotych (słownie: sześćdziesiątosiemtysięcydwieścieczterdzieściczteryzłote 00/100).
2. Dotację przeznacza się na:
a)	działalność metodyczną, organizacyjną i koordynacyjną w kwocie 26 990,00 złotych,
b)	malowanie wydzielonych pomieszczeń WOLOiZOL, przeznaczonych dla realizacji ustawowych zadań WOTUAiW w kwocie 14 954,00 złotych, zgodnie z kosztorysem inwestorskim, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy,
c)	działalność szkoleniową dla pracowników zakładów lecznictwa odwykowego w kwocie
20 950,00 złotych,
d)	szkolenia dla innych grup zawodowych tj. lekarzy, nauczycieli, pracowników socjalnych oraz osób zajmujących się dziećmi i młodzieżą, pracowników zakładów karnych w ramach działalności profilaktycznej w kwocie 5 350,00 złotych,
zgodnie z zestawieniem zbiorczym planowanych kosztów realizacji zadań w 2009 roku przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gorzycach, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
3. Dotacja, o której mowa w ust. 1, zostanie przekazana Podmiotowi w trzech ratach na rachunek bankowy w ING BSK O/Wodzisław Śl. nr 44 1050 1403 1000 0022 1196 3182: 
a)	pierwsza rata w wysokości 27 290,00 złotych w terminie 14 dni od podpisania umowy,
b)	druga rata w wysokości 26 000,00 złotych w terminie do 30 czerwca 2009 roku,
c)	trzecia rata płatna do kwoty 14 954,00 złotych w terminie 14 dni po przedłożeniu faktur wraz z kosztorysem powykonawczym i protokołem odbioru robót.
4. Podmiot oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 3 rachunku bankowego i zobowiązuje się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń z Województwem, wynikających z umowy.
5. Kwoty poniesionych kosztów należy przedstawiać w rozliczeniu wg wartości brutto, jeżeli:
a)	Podmiot nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o naliczony VAT,
b)	Podmiotowi nie przysługuje prawo zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.
W pozostałych przypadkach należy przedstawiać kwoty wg wartości netto.
6. Podmiot składa oświadczenia:
a)	o rozliczaniu lub nie rozliczaniu zapłaconego podatku VAT, 
b)	o nie podleganiu wykluczeniu z prawa otrzymania dotacji zgodnie z art. 145 ust. 6 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), 
które stanowią załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

§ 3
1. Termin wykonania zadań, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt a, c, d, ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2009 roku, natomiast zadania, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt b, do dnia 15 grudnia 2009 roku.
2. Zadania zostaną wykonane zgodnie z wnioskiem oraz zestawieniem zbiorczym planowanych kosztów, stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 1 i 3.

§ 4
Podmiot zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach określonych umową. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Województwo środków, które należy wykorzystać wyłącznie na wykonanie zadań i ująć w sprawozdawczości. 

§ 5
Podmiot jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

§ 6
Podmiot, realizując powierzone zadania, zobowiązuje się do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadań, publikacjach, swoich materiałach informacyjnych, poprzez media, jak również stosownie do charakteru zadań, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie finansowania realizacji zadań przez Województwo.
§ 7
1. Województwo sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadań przez Podmiot, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Województwa mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadań. Podmiot na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
3. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Województwa zarówno w siedzibie Podmiotu, jak i w miejscu realizacji zadań.

§ 8
1. Sprawozdanie zawierające rozliczenie końcowe realizacji zadań pod względem merytorycznym i finansowym Podmiot zobowiązany jest złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej umowy w terminie do dnia 15 stycznia 2010 roku.
2. Województwo ma prawo żądać, aby Podmiot w wyznaczonym terminie przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku nie przedłożenia sprawozdania lub dodatkowych informacji, o którym mowa w ust. 1 i 2, Województwo wzywa pisemnie Podmiot do ich złożenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje przeprowadzeniem kontroli, która może być podstawą rozwiązania umowy.

§ 9
1. Przyznane środki finansowe, określone w § 2 ust. 1, Podmiot zobowiązany jest wykorzystać od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2009 roku.
2. Środki finansowe niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2009 roku Podmiot zobowiązany jest zwrócić w terminie do dnia 7 stycznia 2010 roku na konto Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego: Getin Bank S.A. II o/Katowice, nr 31 1560 1111 0000 9070 0003 8502.
3. Do środków finansowych zwracanych po terminie określonym w ust. 2 Podmiot zobowiązany jest doliczyć odsetki jak dla zaległości podatkowych.

§ 10
Do zamówień na dostawy oraz usługi i roboty budowlane opłacanych ze środków pochodzących z dotacji Podmiot stosuje przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

§ 11
W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie umowy, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, Podmiot zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych i niewykorzystanych kwot dotacji.

§ 12
1. Umowa może być rozwiązana przez Województwo ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a)	wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
b)	nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanych zadań, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
c)	jeżeli Podmiot odmówi poddaniu się kontroli bądź w terminie określonym przez Województwo nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
2. Rozwiązując umowę, Województwo określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty.

§ 13
Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Województwo sprawozdania, o którym mowa w § 8 ust. 1.



§ 14
Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach realizuje w imieniu Województwa czynności wynikające z § 2 ust. 3, § 7, § 8 niniejszej umowy.

§ 16
Podmiot ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją zadań.

§ 17
W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

§ 18
Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę Województwa, sądu powszechnego.

§ 19
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwóch dla Województwa i jednym dla Podmiotu.



Województwo							Podmiot














ZAŁĄCZNIKI:
1) Wniosek Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gorzycach o przyznanie dotacji ze środków budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadań ustawowych przewidzianych dla wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia oraz ich kierowników w 2009 roku.
2) Kosztorys inwestorski zadania pn. „Malowanie wydzielonych pomieszczeń WOLOIZOL przeznaczonych dla realizacji ustawowych zadań WOTUAW.
3) Zestawienie zbiorcze planowanych kosztów realizacji zadań przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gorzycach w 2009 roku.
4) Oświadczenia Podmiotu.
5) Wzór sprawozdania z realizacji zadań w 2009 roku.


