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Województwa Wielkopolskiego Nr 41
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Poz. 610

610
POROZUMIENIE Nr DI.III. 0723/269/2008
z dnia 10 padziernika 2008 r.

zawarte pomiêdzy Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Wojciecha Jankowiaka - Wicemarsza³ka
Województwa Wielkopolskiego, Arkadiusza B³ochowiaka - Cz³onka Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego, zwanym
dalej Powierzaj¹cym a Gmin¹ Jarocin reprezentowan¹ przez Adama Pawlickiego - Burmistrza Jarocina, zwan¹ dalej
Przyjmuj¹cym o nastêpuj¹cej treci:

§1. 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Przyjmuj¹cemu przez Powierzaj¹cego dokoñczenia realizacji zadania p.n. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 443 w Jarocinie
- ul. w. Ducha.
2. Przedmiotowe porozumienie stanowi kontynuacjê realizacji tego zadania wynikaj¹cego z porozumienia Nr DI.III
0723/265/07 zawartego pomiêdzy stronami w dniu 25 wrzenia 2007 r., zmienionego aneksem Nr 1 z dnia 28 grudnia
2007 r., w którym Powierzaj¹cy okreli³ swój udzia³ finansowy
w realizacji zadania na kwotê 1.603.157,96 z³.
3. Niewykorzystane w roku 2007 na realizacjê zadania, o
którym mowa w ust. 1, rodki w kwocie 1.453.158 z³ Uchwa³¹
Nr XIX/253/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia
28 grudnia 2007 r. zosta³y uznane za wydatki niewygasaj¹ce
z up³ywem 2007 r. z terminem wykorzystania do 31 sierpnia
2008 r. na przebudowê drogi wojewódzkiej Nr 443 w Jarocinie
- ul. w. Ducha.
4. W terminie do 31 sierpnia 2008 r. rodki na wydatki
niewygasaj¹ce, o których mowa w ust. 3, wykorzystano w
kwocie 548.478 z³, a pozosta³¹ kwotê, tj. 904.680 z³ wprowadzono uchwa³¹ Nr XXVII/374/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 wrzenia 2008 r. zmieniaj¹c¹ uchwa³ê
Nr XVIII/240/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia
17 grudnia 2007 r. w sprawie bud¿etu Województwa Wielkopolskiego na rok 2008 do dochodów bud¿etu Województwa
Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dokoñczenie zadania
okrelonego w ust. 1.
§2. 1. rodki finansowe przeznaczone na realizacjê zadania wymienionego w §1
Powierzaj¹cy bêdzie przekazywa³ sukcesywnie, w formie
refundacji nale¿noci udokumentowanych protokó³ami odbioru robót, fakturami za realizacjê robót, wystawianymi
przez wykonawcê/ - ców robót do wysokoci 904.680 z³otych
(s³ownie: dziewiêæset cztery tysi¹ce szeæset osiemdziesi¹t
z³otych).
2. rodki finansowe bêd¹ przekazane na konto bankowe
Przyjmuj¹cego
BZ WBK S.A. I/Oddzia³ w Jarocinie 19 1090 1131 0000 0000
1300 1880
3. Powierzaj¹cy zastrzega sobie prawo do kontrolowania
sposobu wykorzystania przekazanych rodków.
4. Przyjmuj¹cy nie mo¿e przeznaczyæ otrzymanych rodków na inny - cel ni¿ okrelony w porozumieniu.

5. Przyjmuj¹cy przed³o¿y Powierzaj¹cemu rozliczenie rzeczowo - finansowe z wydatkowanych rodków w terminie do
dnia 20 grudnia 2008 roku.
§3. Funkcjê inwestora inwestycji, o której mowa w §1,
pe³niæ bêdzie Przyjmuj¹cy.
§4. 1. Na czas trwania robót okrelonych w §1 Powierzaj¹cy przeka¿e Przyjmuj¹cemu w u¿yczenie grunt pod drog¹
wojewódzk¹ Nr 443 w m. Jarocin.
2. Warunki oraz termin wydania nieruchomoci zostanie
okrelony w umowie zawartej pomiêdzy Wielkopolskim Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu a Przyjmuj¹cym.
§5. Przekazuj¹cy zastrzega sobie prawo sta³ej kontroli
realizacji zadania wymienionego w §1, w tym prawo uczestnictwa przy odbiorze poszczególnych etapów robót.
§6. Przy wydatkowaniu rodków finansowych przekazanych na podstawie niniejszego porozumienia obowi¹zuj¹
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ
publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1165).
§7. Prawa i obowi¹zki stron wynikaj¹ce z porozumienia
nie mog¹ byæ przenoszone na osoby trzecie.
§8. Zmiany niniejszego porozumienia wymagaj¹ formy
pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§9. Porozumienie zawiera siê do dnia 30 grudnia 2008
roku.
§10. Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
§11. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem jego zawarcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
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