
                                                   Załącznik nr 1 do uchwały VII/109/11

                                                   Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 30 maja 2011 roku

P O R O Z U M I E N I E   n r  … … … … … … … … … …
zawarte dnia ……….. 2011 r. 

w sprawie powierzenia przez Województwo Wielkopolskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie 

wykonania  zadań  dotyczących  rewitalizacji  śródlądowej  drogi  wodnej  relacji  zachód  –  wschód 

obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew 

Wiślany  (planowana  droga  wodna  E  70  na  terenie  Polski)  na  odcinku  położonym  na  terenie 

województwa wielkopolskiego

pomiędzy:

Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, 

w imieniu którego działają:

1. Marek Woźniak               – Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

2. Krzysztof Grabowski      – Członek Zarządu  Województwa Wielkopolskiego

zwanym dalej „Powierzającym”
a:

Województwem Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego,  w imieniu 

którego działają:

1. Mieczysław Struk           –  Marszałek Województwa Pomorskiego

2. Ryszard Świlski               – Członek Zarządu  Województwa Pomorskiego

zwanym dalej „Przyjmującym”

Na podstawie art. 8 ust. 2, 3 i 4 oraz art. 18 pkt. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie  

województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Sejmiku  

Województwa Wielkopolskiego Nr …………….. z dnia ……….. r., w sprawie …………………………., jak 

i  uchwały  Sejmiku  Województwa  Pomorskiego  Nr  ……………..  z  dnia  ………..  r.,  w  sprawie  

………………………….,

Strony niniejszego Porozumienia ustalają, co następuje:

§ 1

Powierzający powierza, a Przyjmujący przyjmuje do wykonania: 



1. Wstępne  studium  wykonalności  rewitalizacji  wielkopolskiego  odcinka  śródlądowej  drogi  wodnej 

relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, 

Szkarpawa  oraz  Zalew  Wiślany  (planowana  droga  wodna  E  70  na  terenie  Polski)  –  etap  I, 

zawierającego:

                1) analizę popytu,

  2) analizę społeczno – ekonomiczną.

2. Prowadzenie działań promujących polski odcinek MDW E 70, a w szczególności:

 1) wydawnictwo materiałów promocyjnych, w tym: map i broszur w czterech wersjach    

    językowych (polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim),

                2) redagowanie strony internetowej,

                3) organizację konferencji tematycznych oraz innych wydarzeń związanych z turystyką wodną.

§ 2

1.  Powierzający  zapewni  na  realizację  zadania  określonego  §  1  niniejszego  Porozumienia  środki 

finansowe w wysokości 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane na konto Województwa Pomorskiego 

w Kredyt Bank S.A. II O/Gdańsk 84 1500 1171 1211 7001 6320 0000 z dopiskiem „Rewitalizacja MDW 

E 70” nie wcześniej jak w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego Porozumienia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

3. Przyznane środki nie mogą być wykorzystane na inny cel niż określony w § 1.

§ 3

1.  Przyjmujący  zobowiązuje  się  wykonać  zadanie  określone  w  §  1  w  terminie  do  dnia  

       15 grudnia 2011 r. 

2.  Przyjmujący  zobowiązuje  się  wykorzystać  przekazane  środki  finansowe  w  terminie  

       do 20 grudnia  2011 r.

3.  Niewykorzystana  część  środków  finansowych   podlega  zwrotowi  na  rachunek  Powierzającego  

   w Banku PKO S.A.  I/O Poznań Nr 07 1020 4027 0000 1802 0437 3254   nie  później  niż  do  

     22 grudnia 2011 r.

§ 4

1.  Przyjmujący  w  terminie  do  20  grudnia  2011  r.  zobowiązuje  się  przedstawić  do  Urzędu 

Marszałkowskiego  Województwa  Wielkopolskiego  w  Poznaniu  sprawozdanie  merytoryczne

i finansowe z realizacji Porozumienia.

2. Przyjmujący zobowiązuje się do wydatkowania otrzymanych środków w sposób celowy, racjonalny i 

zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 

Nr 113 poz. 759, z późn. zm.).

§ 5

1.  Powierzający  zastrzega  sobie  prawo  do  przeprowadzenia  kontroli  prawidłowości  wydatkowania 

przekazanych środków.



2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 odbywać się będzie w szczególności poprzez analizę przedłożonego 

sprawozdania finansowego.

§ 6

W sprawach  nieuregulowanych  niniejszym porozumieniem mają zastosowanie  odpowiednie  przepisy 

Kodeksu  Cywilnego  oraz  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach  publicznych  

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Ewentualne spory o charakterze majątkowym, wynikłe na tle realizacji niniejszego Porozumienia, będzie 

rozstrzygał właściwy rzeczowo i miejscowo dla Przyjmującego sąd powszechny.

§ 9

1.  Porozumienie  wymaga  ogłoszenia  w  dziennikach  urzędowych  województw:  pomorskiego 

i wielkopolskiego.

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 10

Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po trzy dla każdej ze Stron.

Powierzający                           Przyjmujący

Marek Woźniak             Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marszałek Województwa Pomorskiego

Krzysztof Grabowski Ryszard Świlski
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Członek Zarządu Województwa Pomorskiego


