
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz  

Rozwoju Regionalnego 

 

UMOWA  PARTNERSKA   

 

zawarta w dniu 30 czerwca 2009 r.  w Chojnicach 

Strony: 

 

1. Powiat Chojnicki – reprezentowany przez Zarząd Powiatu Chojnickiego z siedzibą w 

Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice, w imieniu którego działają: 

  Stanisław Skaja – Starosta Chojnicki 

  Marek Szczepański - Wicestarosta Chojnicki 

2. Gmina Czersk  z siedzibą w Czersku, ul. Kościuszki 27, reprezentowana przez  

  Marka Jankowskiego – Burmistrza Czerska 

 

 zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad realizacji  projektu „Rozbudowa 

budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa  Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 9 

Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.1. Lokalna 

infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury.  

 

§ 2 

Zakres projektu 

1. Przedmiotem projektu jest rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku 

2. Strony ustalają, Ŝe zakres projektu obejmuje: 

� Rozbudowę budynku:  

- Rozbudowę piwnicy (modernizacja pomieszczeń, instalacji elektrycznej, c.o., 

wod.-kan., oświetleniowa, ppoŜ.), 



-Rozbudowę  parteru (modernizacja pomieszczeń, instalacji elektrycznej i wod.-

kan.), 

-Rozbudowę  piętra (modernizacja pomieszczeń i instalacji elektrycznej, prace 

dekarsko-blacharskie, instalacja odgromienia), 

- Dobudowę (prace ogólnobudowlane, przyłącza, instalacje: wod.-kan., c.o., ppoŜ., 

odgromienia, system alarmowy, monitoring, sieć strukturalna, tablica rozdzielcza, 

prace dekarsko-blacharskie, ocieplenie, mała architektura, wyposaŜenie), 

� Zarządzanie projektem, w tym nadzór inwestorski, 

� Promocję projektu. 

 

§ 3 

Partner Wiodący 

1. Strony zgodnie wyznaczają na lidera projektu Powiat Chojnicki, reprezentowany przez   

  Stanisława Skaję – Starostę Chojnickiego 

  Marka  Szczepańskiego  - Wicestarostę Chojnickiego,  

zwany w dalszej części umowy Partnerem Wiodącym. Gmina Czersk  będzie nazywana w 

dalszej części umowy Partnerem 

2. Partner  udziela pełnomocnictwa  Partnerowi Wiodącemu  do złoŜenia wniosku o 

dofinansowane zadania wymienionego w § 1 oraz do podpisania umowy o dofinansowanie. 

 

§ 4 

 

Strategia realizacji projektu 

Projekt będzie realizowany po przyznaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa  

Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 9. Lokalna infrastruktura społeczna i 

inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i 

kultury.  

1. Partnerzy zobowiązują się do ścisłej współpracy w celu osiągnięcia jak 

najefektywniejszego sposobu realizacji projektu, deklarując swoje optymalne 

zaangaŜowanie. 

2. Partnerzy współfinansują zadanie zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do niniejszej 

umowy. 

3. Partnerzy podejmują współpracę w ramach partnerstwa utworzonego od dnia 

podpisania niniejszej umowy na okres zachowania trwałości projektu, w rozumieniu 

art. 57 Rozporządzenia Rady  (WE) nr 1083/2006. 



§ 5 

 

 

1. Do obowiązków Partnera Wiodącego  naleŜy m.in.: 

a) reprezentowanie partnerów w zakresie przygotowania, a następnie realizacji projektu 

[podmiot praw i obowiązków projektu wynikających z umowy o dofinansowanie] w tym 

m.in. przeprowadzenie postępowania przetargowego w imieniu Partnerów na wyłonienie  

wykonawcy robót budowlanych  oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, 

b)  złoŜenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa  Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś 

priorytetowa 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.1. 

Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury.  

c) wykonanie czynności niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, 

d) zarządzanie projektem: realizacja zadań, dokonywanie rozliczeń finansowych, 

e) przestrzeganie procesu sprawozdawczości i monitoringu – opracowanie i przekazanie 

raportów, 

f) zarządzanie środkami finansowymi projektu, w tym: 

� wskazanie kont, za pomocą których obsługiwane będą płatności związane z 

projektem, 

� prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu, 

zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, 

� prawidłowe przeprowadzenie rozliczeń finansowych z Instytucją Zarządzającą  w 

zakresie sporządzania wniosków o płatność, 

� prowadzenie ewidencji zdarzeń księgowych w sposób umoŜliwiający jednoznaczną 

identyfikację kosztów ponoszonych na realizację projektu oraz powiązanie 

płatności z dokonywanymi wydatkami z projektu, a takŜe identyfikacja dowodów, 

na podstawie których dokonywano płatności, 

� rzetelne dokumentowanie wydatków za pomocą oryginałów rachunków, faktur i 

innych dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych płatności. 

g) zachowanie celów projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ciągu 5 lat od 

daty zakończenia finansowego realizacji projektu oraz  zachowanie trwałości projektu 

rozumianej jako nie poddanie projektu „znaczącej modyfikacji” w rozumieniu art. 57 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. 

2. Do obowiązków Gminy Czersk naleŜy m.in.: 

a) udzielenie pomocy finansowej w wysokości do 100 000 zł  wg  załącznika nr 1, 



     b) udzielenie pomocy z zakresie przeprowadzenia procedury przetargowej, 

c) uzyskanie i pomiar osiągnięcia skwantyfikowanych wskaźników celów projektu tj. 

planowanych wskaźników rezultatów i oddziaływania, 

d) współdziałanie z beneficjentem w zakresie promocji projektu, 

e) zachowanie celów projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ciągu 5 lat od 

daty zakończenia finansowego realizacji projektu oraz  zachowanie trwałości projektu 

rozumianej jako nie poddanie projektu „znaczącej modyfikacji” w rozumieniu art. 57 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. 

 

§ 6 

1. Szacunkowy koszt całego projektu wynosi: 4 585 237,44  (słownie zł: cztery miliony 

pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem 44/100). 

2. Zakończenie rzeczowe realizacji projektu przewidziane jest na dzień: 30 czerwca 2011 r. 

3.Zakończenie finansowe realizacji projektu przewidziane jest na dzień: 20 sierpnia 2011 r. 

 

§ 7 

1. Refundacja wydatków nastąpi bezpośrednio na konto Partnera Wiodącego na podstawie 

wniosku o płatność. 

2. Partnerzy zobowiązani są do stosowania zaleceń i wytycznych Instytucji Zarządzającej 

RPO WP. 

§ 8 

 

Partner Wiodący   ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody 

powstałe w związku z realizacją projektu. 

 

§ 9 

1. Partner Wiodący zobowiązuje się na Ŝądanie Partnera udostępnić materiały i dokumentację 

oraz udzielić stosownych wyjaśnień dotyczących realizowanego projektu. 

2. Powiat Chojnicki  zobowiązuje się przedłoŜyć stronom umowy sprawozdanie z realizacji 

zadania obejmujące spis zakresu rzeczowego zadania oraz spis kosztów w terminie do 15 

dni od dnia zakończenia finansowej realizacji zadania. 

3. Środki niewykorzystane lub wykorzystane  niezgodnie z przeznaczeniem podlegają 

zwrotowi na rachunek bankowy  i w terminie zgodnie z umową o dofinansowanie projektu   

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa  Pomorskiego na lata 

2007-2013, Oś priorytetowa 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, 

Działanie 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury.  



 

 

§ 10 

Produkt projektu uzyskany w wyniku realizacji przedsięwzięcia staje się własnością Powiatu 

Chojnickiego, który będzie odpowiedzialny  za utrzymanie budynku. 

 

 

§ 11 

 

Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod 

rygorem niewaŜności. 

 

§ 12 

 

1. Umowa wiąŜe strony po zatwierdzeniu treści umowy przez organy stanowiące jednostek 

samorządu terytorialnego będących stronami umowy. 

2. Brak akceptacji organów stanowiących spowoduje wygaśnięcie umowy bez ujemnych 

skutków prawnych dla stron. 

 

§ 13 

 
Umowa podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego na 

podstawie art.13 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych  

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 ze zm.). 

 

§ 14  

Niniejszą umowę sporządzono w 3  egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron oraz jeden 

dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 
 

 

Powiat  Chojnicki                Gmina Czersk 

 

Starosta                    Wicestarosta                                  Z up. Burmistrza                                                                                             
Stanisław Skaja            Marek Szczepański             Jan Gliszczyński  
           Zastępca Burmistrza  
 

        Skarbnik 

 ElŜbieta Smaglinska                                                    


