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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

oraz z budżetu samorządu województwa śląskiego 

ANEKS NR 2

z dnia 30 grudnia 2010 r.

do Porozumienia nr 93/KT/2007 z dnia 16.08.2007 r. 
dotyczącego realizacji inwestycji pn. „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 

- ul Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie” 

zawarty pomiędzy : 
Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 zwanym dalej „Województwem” 
reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 
Adam Matusiewicz                                            Marszałek Województwa 
Aleksandra Gajewska-Przydryga                      Wicemarszałek Województwa 
a 
Miastem Jastrzębie-Zdrój z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Józefa Piłsudskiego 60 zwanym dalej „Miastem”, 
w imieniu którego występuje: 
Marian Janecki                                                  Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój 

§ 1. 
Na podstawie § 9 i 10 Porozumienia nr 93/KT/2007 z dnia 16.08.2007 r. strony postanawiają wprowadzić następujące 
zmiany: 
1. w każdym miejscu porozumienia, gdzie występuje nazwa miasta „Jastrzębie Zdrój” zastępuje się ją nazwą 

„Jastrzębie-Zdrój”. Zmiana ta nie dotyczy tytułu inwestycji objętej porozumieniem. 
2. w § 2 ust. 1 zapis: „długość planowanej drogi - ok. 8,23 km” zastępuje się zapisem „długość planowanej drogi - ok. 8,6 

km”. 
3. w § 2 ust. 2 zapis: „budowę DROGI o długości 8,23 km o parametrach G 1/2” zastępuje się zapisem „budowę DROGI 

o długości ok 8,6 km o parametrach G 1/2”. 
4. w § 2 ust. 3 zapis: „(długość: 4,88 km)” zastępuje się zapisem „(długość: ok. 5,3 km)”. 
5. ust. 4 w § 4 przyjmuje brzmienie „4. Wkład własny Miasta dotyczyć będzie finansowania budowy drogi, o której mowa 

w §1, na terenie miasta Jastrzębie Zdrój zaś wkład Województwa Śląskiego dotyczyć będzie finansowania robót 
budowlanych drogi, o której mowa w §1, przebiegającej poza terenem miasta Jastrzębie Zdrój na terenie gminy 
Pawłowice i gminy Mszana.” 
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6. w § 4 dodaje się ust. 5 następującej treści „5. Wkład własny, o którym mowa w ust. 4 obejmuje wydatki przeznaczone 
na pokrycie kosztów kwalifikowanych za wyjątkiem dofinansowania oraz wydatki niekwalifikowane tj. wydatki lub 
koszty nie kwalifikujące się do refundacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2007-2013 (dalej: RPO WSL 2007-2013), które należy pokryć w całości.” 

7. po § 4 dodaje się § 4a o następującej treści: 
„§ 4a 

1. Szacunkowy udział Województwa Śląskiego w inwestycji, o której mowa w § 1 został określony w Wieloletnim 
Programie Inwestycyjnym Województwa Śląskiego na lata 2010-2012 i po 2012, a następnie przeniesiony do 
Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedstawia się następująco: 

a) w 2010 roku: 1,5 mln zł, 
b) w 2011 roku: 13,7 mln zł, 
c) w 2012 roku: 13,8 mln zł. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1 będą stanowić dotację celową przekazywaną Miastu na realizację zadania 
własnego Województwa Śląskiego. 

3. Dotacja celowa do wysokości 1,5 mln zł zostanie przekazana na realizację inwestycji, o której mowa w § 1 na 
terenie Gminy Pawłowice zaś pozostała kwota tj. łącznie do 27,5 mln zł zostanie przekazana na realizację 
inwestycji, o której mowa w § 1 na terenie Gminy Mszana. 

4. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Miasto zawarło umowę 
z wykonawcą na realizację etapu I inwestycji, o której mowa w § 1. Etap ten obejmuje wykonanie odcinka drogi 
na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój i Gminy Pawłowice. 

5. Niezwłocznie po podpisaniu niniejszego aneksu Miasto przedstawi Zarządowi Województwa Śląskiego informację 
o wartości robót określonych w zawartej z wykonawcą umowie, podając wartość robót jaka dotyczyć będzie 
odcinka drogi w Gminie Pawłowice wraz z podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. 

6. Dla etapu I inwestycji, o której mowa w § 1 Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2007-2013 przyznała Miastu 
Jastrzębie-Zdrój dofinansowanie do wydatków kwalifikowanych w wysokości 69,30 % zgodnie z zapisami Umowy 
o dofinansowanie nr UDA-RPSL.07.01.01-00-003/08-00 z dnia 27 października 2009 roku zawartej pomiędzy 
Miastem Jastrzębie-Zdrój a Instytucją Zarządzającą RPO WSL 2007-2013. 

7. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy etapu II inwestycji, 
o której mowa § 1, koszt realizacji tego etapu, wynikający z najkorzystniejszej oferty wykonawcy, przekroczy 
szacowany koszt realizacji etapu II inwestycji, na podstawie którego określono maksymalną wysokość dotacji 
celowej Województwa, strony niezwłocznie uzgodnią tryb dalszego postępowania, w tym podział zwiększonych 
kosztów realizacji. 

8. Po podpisaniu umowy z wykonawcą etapu II inwestycji, o której mowa § 1, Miasto przedstawi Zarządowi 
Województwa Śląskiego informację o wartości robót określonych w zawartej z wykonawcą umowie, podając 
wartość robót jaka dotyczyć będzie odcinka drogi w Gminie Mszana wraz z podziałem na koszty kwalifikowane 
i niekwalifikowane. 

9. Miasto Jastrzębie-Zdrój niezwłocznie po podpisaniu z Instytucją Zarządzającą RPO WSL 2007-2013 umowy 
o dofinansowanie dla etapu II inwestycji, o której mowa w § 1, poinformuje Zarząd Województwa Śląskiego 
o poziomie przyznanego dofinansowania. 
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10. Wysokość dotacji z budżetu Województwa Śląskiego w poszczególnych latach będzie określana corocznie 
w aneksie do porozumienia. 

11. W odbiorach robót budowlanych wykonanych na terenie Gminy Mszana i Gminy Pawłowice winni uczestniczyć 
przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

12. Zarząd Województwa Śląskiego, każdorazowo na pisemny wniosek Miasta, będzie przekazywać wnioskowaną 
kwotę na wskazany rachunek budżetu Miasta, w terminie do 10 dni od daty dostarczenia wniosku. Ostatni 
wniosek w danym roku do wysokości dotacji ustalonej w aneksie, o którym mowa w ust. 10 Miasto złoży 
najpóźniej do dnia 15 grudnia danego roku. 

13. Do wniosku, o którym mowa w ust. 12 Miasto dołączy następujące dokumenty: 
a) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur lub rachunków wystawionych przez Wykonawcę 

prac budowlanych za realizację inwestycji, o której mowa w § 1 na terenie Gminy Mszana i Gminy 
Pawłowice wraz z protokołem odbioru; tytuł płatności wskazany na fakturze lub rachunku musi 
bezwzględnie wskazywać gminę, na której terenie prace zostały wykonane, a w opisie faktury lub rachunku 
należy określić kwotę wkładu własnego obliczoną zgodnie z poziomem dofinansowania dla każdego 
z etapów inwestycji, o której mowa w § 1 i kwotę wydatków niekwalifikowanych w ramach RPO WSL 2007-
2013; 

b) opis zakresu rzeczowego zrealizowanych robót ujętych w protokole odbioru dołączanym do danej faktury 
lub rachunku; 

c) oświadczenie Prezydenta o niewystąpieniu kar umownych za roboty wykonane na terenie Gmin Pawłowice 
i Mszana lub zobowiązanie o dokonaniu zwrotu kar umownych do budżetu Województwa Śląskiego 
niezwłocznie po ich wyegzekwowaniu. 

14. Kwota, o której mowa w ust. 12 będzie odpowiadać wysokości wkładu własnego, o którym mowa w §4 ust. 
5 oraz w §4a ust. 6 i 9 oraz wydatków niekwalifikowanych w ramach RPO WSL 2007-2013. 

15. W przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2007-2013, w trakcie weryfikacji wniosków o płatność, 
uzna za niekwalifikowane w ramach RPO WSL 2007-2013 niektóre z wydatków ujętych na fakturach 
przedstawionych Województwu Śląskiemu wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 12 i 13, wówczas wydatki te 
zostaną zbiorczo przedstawione do refundacji przez Województwo Śląskie w kolejnym wniosku o wypłatę dotacji. 

16. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych na terenie Gmin Pawłowice i Mszana, 
koszty tych robót, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2007-2013, będą stanowiły wydatki 
niekwalifikowane w Projekcie. Przez pojęcie robót dodatkowych rozumie się roboty budowlane nieprzewidziane 
w projekcie budowlanym, nie polegające na zmianie technologii, a spowodowane zmianami, których nie można 
było wcześniej przewidzieć, a nie wynikają z zaniechania lub nieprawidłowego działania wykonawcy np. zmiana 
rzędnych terenu w wyniku eksploatacji górniczej. 

17. Mając na uwadze ust. 5 w §4 oraz ust. 6 i 9 w §4a, koszty, o których mowa w ust. 16 zostaną uznane za wkład 
własny, a zatem będą również objęte dofinansowaniem z dotacji celowej Województwa Śląskiego. 

18. Rozliczenia dotacji należy dokonywać w terminie do 15 dni od dokonania zapłaty za prace, których dotyczył 
wniosek, o którym mowa w ust. 12 i 13, poprzez przedstawienie potwierdzonych za zgodność z oryginałem 
kserokopii dokumentów zapłaty. 
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19. Jeżeli dotacja celowa zaplanowana na dany rok nie będzie mogła zostać w tym roku wykorzystana, Miasto, 
z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym zaprogramowanie przez Województwo wydatków na ten cel 
w roku następnym, złoży wniosek o zabezpieczenie środków na rok następny wraz z uzasadnieniem powodów 
niewykorzystania planowanych środków w danym roku budżetowym. 

20. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie 
z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek 
udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.” 

§ 2. 
Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian. 

§ 3. 
Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia. 

§ 4. 
Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 5. 
Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden do 
celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
                                                                                                              
Województwo Śląskie                                                                                                            Miasto Jastrzębie-Zdrój 
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PREZYDENT MIASTA 

mgr Marian Janecki


