


Załącznik do Uchwały nr 263/313/IV/2014
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 18.02.2014 r.
UMOWA NR ......................
z dnia .........................
w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu przez Gminę Psary
 zawarta pomiędzy :

Gminą Psary, z siedzibą w Psarach, przy ul. Malinowickiej 4, reprezentowaną przez Wójta Tomasza Sadłonia
a
Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa 
w osobach:
……………………………………		Wicemarszałka Województwa Śląskiego
……………………………………. 		Członka Zarządu Województwa Śląskiego
§ 1
	Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Gminę Psary pomocy finansowej na realizację zadania 
pn.: „Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 jako alternatywnego dojazdu do MPL Katowice w Pyrzowicach”.
	Zakres rzeczowy określonego w ust. 1 zadania obejmuje: 
	Opracowanie koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 na odcinku od skrzyżowania 
z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86 z podziałem na odcinki na terenie gmin Będzin, Bobrowniki, Mierzęcice, Ożarowice, Psary, celem dostosowania do wymogów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999.43.430 z późn. zm.), 

Przeprowadzenie rozpoznania geodezyjnego w zakresie stanu prawnego gruntów położonych w istniejącym pasie drogowym DW 913,
	Zebranie postulatów – propozycji ze strony gmin przez teren których przebiega DW 913 oraz ZDW w Katowicach w zakresie przebudowy lub budowy drogi, 

Przeprowadzenie analizy stanu własności nieruchomości znajdujących się na obszarze planowanej przebudowy lub budowy drogi wraz ze sporządzeniem wykazu z ewidencji gruntów właścicieli (bez danych osobowych) ze wskazaniem szacunkowych powierzchni działek niezbędnych do przejęcia, 
Określenie trybu przebudowy dla każdego z etapów realizacyjnych (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych), 
Wstępny szacunek kosztów dokumentacji projektowej oraz kosztów przebudowy lub budowy DW 913 z podziałem na koszty realizacji na terenie gmin przez które przebiega DW 913,
	Zadanie będące przedmiotem umowy realizowane będzie przez Gminę Psary na podstawie porozumienia, którym Województwo Śląskie powierza Gminie Psary jego prowadzenie.
§ 2
	Szacunkowy całkowity koszt zadania wynosi 72.000 zł brutto (siedemdziesiąt dwa tysiące złotych). 
	Gmina Psary udziela Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 100 % kosztu zadania określonego w ust. 1.
	Województwo Śląskie nie uczestniczy w kosztach realizacji zadania określonego w ust. 1.
	Rzeczywisty koszt zadania zostanie określony po zawarciu umowy/ów z wybranym/i w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcą/ami zadania w aneksie do niniejszej umowy.  
	Środki finansowe w wysokości rzeczywistego kosztu zadania określonego w aneksie, o którym mowa w ust. 4, stanowiące pomoc finansową Gmina Psary przekaże na wskazany rachunek bankowy, na pisemny wniosek przedstawiciela Zarządu Województwa Śląskiego, w terminie do 2 tygodni od daty jego złożenia.
	Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Gminy Psary. 
	Wszelkie niezbędne ustalenia dotyczące realizacji przedmiotowego zadania zawiera porozumienie, o którym mowa 
w § 1 ust. 3. 

§ 3
	Dotacja udzielona przez Gminę Psary na realizację zadania objętego umową wykorzystana zostanie 
w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. 
	Województwo Śląskie zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji obejmującego również zwrot niewykorzystanej jej części w terminie do 31 stycznia 2015 r., zgodnie z postanowieniami art. 250 i 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. 
o finansach publicznych. 
	Rozliczenie dotacji udzielonej przez Gminę Psary na realizację zadania objętego umową nastąpi przez przedstawienie Gminie Psary kopii dokumentu przekazania (przelewu) przez Województwo Śląskie na rachunek Gminy Psary nr 68 8438 0001 0000 0257 2022 0002  środków finansowych na realizację zadania objętego porozumieniem, o którym mowa w  § 1 ust. 3 obejmujących środki stanowiące pomoc finansową udzielaną przez Gminę Psary.
	Środki dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania objętego umową  wykorzystane niezgodnie 
z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek Gminy Psary zgodnie z postanowieniami art.  252 ustawy z dnia  27.08.2009 r. o finansach publicznych.
	Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.

§ 4
	Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.
	Wszystkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 

§ 5
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony do 31 grudnia 2014 r. 
§ 6
Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszej umowy należy do sądu powszechnego właściwego 
ze względu na siedzibę Województwa.
§ 7
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Województwo Śląskie						                           Gmina Psary


