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UCHWAŁA NR
Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia ........2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z innymi powiatami 
województwa łódzkiego w przedmiocie współpracy przy opracowaniu, 
złożeniu i realizacji projektu „Nowa szansa dla Żaka II” w ramach 
działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy 
stypendialne”.

Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o 
samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592; z 2002r. Nr 23 
poz. 220, Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1668, 
Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 
167 poz. 1759) Rada Powiatu Łowickiego uchwala co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z innymi powiatami województwa 
łódzkiego w przedmiocie współpracy przy opracowaniu, złożeniu i realizacji 
projektu „Nowa szansa dla Żaka II” w ramach działania 2.2 Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w brzmieniu ustalonym w 
załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XLI¥/274/2006.........
Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia 28..czerwca..2QQ6 roku

POROZUMIENIE

powiatów zawarte w celu współpracy przy opracowaniu, złożeniu i realizacji 
projektu „Nowa szansa dla Żaka II” w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych poprzez programy stypendialne”

zawarte w dniu.....................w Łodzi,

pomiędzy:

1. Powiatem Bełchatowskim reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu, którego działają:

1. Pan Jacek Zatorski Starosta Bełchatowski

2. Pan Edward Olszewski Wicestarosta Bełchatowski

2. Powiatem Brzezińskim reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu, którego działają:

1. Pan Edmund Kotecki Starosta Brzeziński

2. Pan Jan Winciorek Wicestaręsta Brzeziński

3. Powiatem Kutnowskim reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu, którego działają:

1. Pan Paweł Wołoszyn Wicestarosta Kutnowski

2. Pani Elżbieta Milczarska Członek Zarządu

4. Powiatem Łowickim reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu, którego działają

1. Pan Cezary Dzierżek Starosta Łowicki

2. Pan Eugeniusz Bobrowski Wicestarosta Łowicki

5. Powiatem Łódzkim Wschodnim reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu, którego 

działają:

1. Pan Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni

2. Pan Bogusław Szubert Wicestarosta Łódzki Wschodni

6. Powiatem Opoczyńskim reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu, którego działają:

1. Pan Andrzej Nasulewicz Starosta Opoczyński

2. Pan Andrzej Sosnowiec Wicestarosta Opoczyński



7. Powiatem Pabianickim reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu, którego działają:
1. Pan Grzegorz Janczak Starosta Pabianicki

2. Pani Grażyna Maślanka -  Olczyk Wicestarosta Pabianicki

8. Powiatem Piotrkowskim reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu, którego działają:

1. Pan Stanisław Cubała Starosta Piotrkowski

2. Pan Grzegorz Adamczyk Wicestarosta Piotrkowski

9. Powiatem Rawskim reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu, którego działają:
1. Pan Józef Matysiak Starosta Rawski

2. Pan Marian Krzyczkowski Wicestarosta Rawski

10. Powiatem Tomaszowskim reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu, którego działają:

1. Pan Andrzej Barański Starosta Tomaszowski

2. Pan Ryszard Grudziński Członek Zarządu

11. Miastem Łódź reprezentowanym przez:

1. Pana Włodzimierza Tomaszewskiego Wiceprezydenta Miasta Łodzi

12. Miastem Piotrków Trybunalski reprezentowanym przez:
<

1. Pana Waldemara Matusewicza Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

zwanymi dalej powiatami.

§1

Powiaty będące stronami niniejszego Porozumienia zobowiązują się do przygotowania 
wspólnego projektu stypendialnego dla studentów zameldowanych na obszarze tych 
powiatów, zwanego dalej projektem.

§ 2

Łączna wartość projektu nie może przekraczać kwoty......................Środki na jego realizację
będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

<
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1) Ustala się następujące liczby stypendystów, jakie przypadają na poszczególne powiaty:

§3

1. Powiat Bełchatowski 42

2. Powiat Brzeziński 18

3. Powiat Kutnowski r 31

4. Powiat Łowicki 31

5. Powiat Łódzki Wschodni 28

6. Powiat Opoczyński 32

7. Powiat Pabianicki 45

8. Powiat Piotrkowski 36

9. Powiat Rawski 24

10. Powiat Tomaszowski 45

11. Miasto Piotrków Trybunalski 33

12., Miasto Łódź 100

§4

1) Powiaty zgodnie oświadczają, że jako beneficjenta środków oraz koordynatora prac 
związanych z przygotowaniem^ i realizacją projektu, zwanego dalej Koordynatorem, 
wskazują -  Łódź -  miasto na prawach powiatu i udzielają mu pełnomocnictwa do 
zawarcia z Instytucją Wdrażającą, w ich imieniu, umowy, o której mowa w § 5 pkt. 5 
na warunkach tam określonych.

2) Powiaty zastrzegają sobie prawo kontroli Koordynatora w zakresie prac objętych 
Porozumieniem.

§5

Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:
1. techniczne i merytoryczne przygotowanie projektu, w oparciu o informacje przekazywane 

przez każdy powiat oraz zgodnie z wymogami Europejskiego Funduszu Społecznego,
2. przedłożenie stronom do akceptacji, przez organy \ osoby upoważnione do 

reprezentowania powiatu, przygotowanego projektu,
3. złożenie projektu do Instytucji Wdrażającej w odpowiedzi na ogłoszony konkurs,
4. reprezentowanie powiatów podczas procesu weryfikacji i rozpatrywania projektu przez 

Instytucję Wdrażającą, w tym uzupełnianie dokumentacji projektowej,
5. podpisanie w imieniu powiatów umowy o dofinansowanie projektu, po uprzednim 

uzyskaniu pisemnej zgody i akceptacji treści umowy, przez organy \ osoby upoważnione 
do reprezentowania powiatu, '

6. podpisanie z powiatami umów określających szczegółowe zasady przekazywania 
i rozliczania dotacji w celu realizacji Porozumienia, (załącznik nr 1).
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7. obsługa zadań w ramach projektu, zgodnie z wytycznymi Europejskiego Funduszu 
Społecznego, polegających w szczególności na:

a) raportowaniu, kontrolowaniu i monitorowaniu realizacji projektu,
b) promocji programu stypendialnego,
c) zlecenie audytu zewnętrznego.
8. przekazywanie powiatom środków finansowych w formie dotacji, na subkonto na 

wydzielonym w tym celu rachunku bankowym, zgodnie z założeniami projektu.

§6

Do obowiązków powiatów należy w szczególności:
1. przyjęcie uchwałą Rady Powiatu / Miasta / Zarządu Powiatu niniejszego Porozumienia
2. przyjęcie uchwałą Rady Powiatu / Miasta / Zarządu Powiatu Regulaminu przyznawania 

i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku 
akademickim 2006\2007,

3. zebranie wniosków, ich rozpatrzenie, wyłonienie stypendystów oraz zgodne z prawem 
i założeniami Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
archiwizowanie wniosków wraz z kompletem dokumentacji,

4. przygotowanie listy beneficjentów ostatecznych i przesłanie jej wraz z ksero 
dokumentacji, na podstawie której zostali oni zakwalifikowani do pomocy, 
Koordynatorowi Projektu,

5. przekazanie w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty podpisania przez Koordynatora 
umowy o dofinansowanie projektu, informacji o numerze subkonta, na które zostaną 
przelane transze dotacji, utworzonego na wydzielonym w tym celu rachunku bankowym,

6. przygotowanie i podpisanie kontraktów ze stypendystami,
7. wypłata stypendiów,
8. promocja programu stypendialnego wśród beneficjentów ostatecznych danego powiatu,
9. udostępnianie dokumentów związanych z realizacją obowiązku o którym mowa 

w pkt. 3 upoważnionym organom kontrolnym,
10. raportowanie i monitorowanie części projektu realizowanej przez powiat w terminie 

określonym przez Koordynatora,
11. rozliczanie przekazywanych w formie dotacji środków (kosztów kwalifikowanych) w celu 

realizacji Porozumienia.

§7

Powiaty upoważniają Koordynatora do zawarcia w ich imieniu umowy o dofinansowanie 
projektu z Instytucją Wdrażającą, na warunkach określonych w § 5 pkt. 5

§8

Porozumienie obowiązuje od,dnia ząwarcia do dnia końcowego rozliczenia realizacji projektu 
przez Koordynatora z Instytucją Wdrażającą.
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Porozumienie przestaje wiązać powiaty w przypadku nie przyznania przez Instytucję 
Wdrażającą środków na realizację pfojektu.

§9

§10

Powiaty oświadczają, że nie będą składać oddzielnych projektów stypendialnych dla 
studentów w ramach działania objętego niniejszym Porozumieniem.

§11

W sprawach, które nie zostały uregulowane w Porozumieniu będą miały zastosowanie 
postanowienia umowy zawartej pomiędzy Koordynatorem a Instytucją Wdrażającą, przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy.

Wszystkie zmiany do niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 
pod rygorem nieważności.

Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§14

Porozumienie sporządzono w dwunastu jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdego powiatu.

Powiat Bełchatowski

2. Powiat Brzeziński

3. Powiat Kutnowski

4. Powiat Łowicki
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5. Powiat Łódzki Wschodni

6. Powiat Opoczyński

7. Powiat Pabianicki

8. Powiat Piotrkowski

9. Powiat Rawski

10. Powiat Tomaszowski

11. Miasto Piotrków Trybunalski

12. Miasto Łódź
<
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Załącznik nr 1 Porozumienia

ZPORR
jŁinwgrowany Program
Opyy-xyy*y
f to jw o jt j  Ręęjki.łóif.sjjC'

*• * *
•* *
* Hr

*  *  *

Projekt nr ................... „Nowa szansa dla Żaka II” jes t współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Społecznego.

UMOWA N R ........ /06

Projekt „Nowa szansa dla Żaka II” 
w ramach Działania 2.2 ZPORR „Wyrównywanie szans 

edukacyjnych poprzez programy stypendialne”
Zawarta w dn iu ..................... , w Łodzi,
pomiędzy:
Powiatem.................
N IP ................... REGON......................................
z siedzibą w ..........................
zwanym dalej „PARTNEREM” 
reprezentowanym przez:

1.

2 .

a
Miastem Łódź
NIP: 725-002-89-02 REGON: 000514182 
z siedzibą w Łodzi 90-004, ul. Piotrkowska 104, 
zwanym dalej „BENEFICJENTEM ŚRODKÓW”
reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Łodzi w imieniu którego działa:

1. Pan Włodzimierz Tomaszewski Wiceprezydent Miasta Łodzi

Działając na podstawie § 5 pkt 6 Porozumienia powiatów zawartego w celu współpracy 
przy opracowywaniu, złożeniu i realizacji projektu „Nowa szansa dla Żaka II” w ramach 
Działania 2.2 ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” z 
dnia
...............................r. Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:
1) Programie -  należy przez to rozumieć Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 

Regionalnego (ZPORR) 2004-2006, przyjęty rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia ZPORR 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 
1745);

2) Uzupełnieniu Programu -  należy przez to rozumieć Uzupełnienie ZPORR 2004-2006, 
przyjęte rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. 
w sprawie przyjęcia Uzupełnienia ZPORR 2004-2006 (Dz. U. Nr 200, poz.2051, 
z późn. zm.);

3) Priorytecie -  należy przez to rozumieć Priorytet 2 -  Wzmocnienie rozwoju zasobów 
ludzkich w regionach;
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4) Działaniu -  należy przez to rozumieć Działanie 2.2 -  Wyrównywanie szans edukacyjnych 
poprzez programy stypendialne;

5) Funduszu -  należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Społeczny;

6) Projekcie -  należy przez to rozumieć projekt „Nowa szansa dla Żaka II” realizowany 
przez powiaty w ramach Działania 2.2 ZPORR;

7) Instytucji Zarządzającej -  należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego;

8) Instytucji Pośredniczącej -  należy przez to rozumieć Wojewodę, do którego Instytucja 
Zarządzająca delegowała część funkcji na podstawie Porozumienia w sprawie podziału 
kompetencji w procesie wdrażania ZPORR;

9) Instytucji Wdrażającej -  należy przez to rozumieć Regionalne Centrum Polityki 
Społecznej w Łodzi;

10) Beneficjencie Ostatecznym -  należy przez to rozumieć podmioty bezpośrednio 
korzystające z wdrażanej pomocy -  studenci otrzymujący stypendium;

11) Rachunku bankowym PARTNERA -  należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek
bankowy n r ....................................

12) Rachunku bankowym BENEFICJENTA ŚRODKÓW -  należy przez to rozumieć
wyodrębniony rachunek nr........................
, na który przekazywane są transze dofinansowania całego Projektu.

§2

1. Całkowita wartość przyznanego dofinansowania Projektu wynosi .................PLN
(słownie:................)

2. BENEFICJENT ŚRODKÓW przekazuje PARTNEROWI na realizację Projektu kwotę
................... PLN (słownie;..........................................).

3. PARTNER zobowiązany jest do przeznaczenia kwoty w wysokości .................PLN
(słownie:.......................)
na wypłatę ............  stypendiów w wysokości po ..............  PLN miesięcznie przez okres
9 miesięcy.
Przekazanie środków przez BENEFICJENTA ŚRODKÓW zostanie dokonane według 
następującej klasyfikacji budżetowej:
Dział 852
Rozdział 85295
Zadanie 2115612
§ 2328
§ 2329

§3

1. Okres realizacji Projektu ustala się na zgodny ze wskazanym w Umowie o dofinansowanie 
Projektu „Nowa szansa dla Żaka II” w ramach Priorytetu 2 -  Wzmocnienie rozwoju zasobów 
ludzkich w regionach, zawartej pomiędzy BENEFICJENTEM ŚRODKÓW a Instytucją 
Wdrażającą.

2. Termin zakończenia realizacji Projektu określony w ust. 1 może zostać przedłużony na 
uzasadniony wniosek PARTNERA...

§4
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1. Dofinansowanie przeznaczone na wypłatę stypendiów będzie przekazywane transzami na 
podstawie złożonej przez PARTNERA informacji o zapotrzebowaniu na środki, zwanego dalej 
„informacją o płatność”, z zastrzeżeniem ust. 7.

2. Pierwsza informacja o płatność składana jest po podpisaniu niniejszej umowy, natomiast 
kolejne nie częściej niż raz w miesiącu.

3. Transze dofinansowania będą przekazywane na rachunek PARTNERA przez 
BENEFICJENTA ŚRODKÓW.

<
4. Pierwsza transza w wysokości 30% zostanie przekazana PARTNEROWI w terminie do 

7 dni roboczych od dnia otrzymania dofinansowania przez BENEFICJENTA ŚRODKÓW 
w odpowiedzi na złożoną pierwszą informację o płatność, jednak nie wcześniej niż po 
wniesieniu przez PARTNERA zabezpieczenia, o którym mowa w § 5.

5. BENEFICJENT ŚRODKÓW zastrzega sobie prawo zmiany wysokości pierwszej transzy 
dofinansowania w przypadku zmiany wysokości tej transzy przez Instytucję Wdrażającą.

6. Wypłata drugiej i kolejnych transz dofinansowania jest uzależniona od rozliczenia, co najmniej 
80% wartości dotychczas przekazanego dofinansowania.

7. Druga i kolejna transza dofinansowania będzie przekazywana na rachunek PARTNERA 
w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Instytucji Wdrażającej przez 
BENEFICJENTA ŚRODKÓW dofinansowania.

8: Warunkiem przekazania PARTNEROWI dofinansowania jest:
1) złożenie przez PARTNERA, spełniającego wymogi formalne i merytoryczne, 

informacji o płatność wraz z następującymi załącznikami:
a) oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania PARTNERA kopiami wyciągów bankowych 
z rachunku PARTNERA lub przelewów bankowych, potwierdzającymi poniesienie 
wydatków (w trzech egzemplarzach),

b) poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania PARTNERA kopiami innych dokumentów potwierdzającymi 
i uzasadniającymi prawidłową realizację Projektu (w trzech egzemplarzach),

c) tabelą rozliczenia otrzymanych transz dofinansowania (w trzech egzemplarzach),
2) dokonanie przez Instytucję Wdrażającą poświadczenia kwalifikowalności wydatków 

uwzględnionych we wniosku o płatność;
3) dostępność środków na rachunku BENEFICJENTA ŚRODKÓW przeznaczonych na 

finansowanie Projektu.

9. Załączenie dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt 1, nie dotyczy pierwszej informacji 
o płatność.

10. BENEFICJENT ŚRODKÓW, po dokonaniu weryfikacji przekazanej przez PARTNERA 
informacji o płatność i poświadczeniu wydatków kwalifikowanych w niej ujętych, przekazuje 
PARTNEROWI kolejną transzę dofinansowania.

11. Rozliczeniu w ramach Projektu podlegają jedynie wydatki kwalifikowane, które zostały 
poniesione w okresie realizacji Projektu i nie wcześniej niż w dniu złożenia przez 
BENEFICJENTA ŚRODKÓW wniosku o dofinansowanie Projektu „Nowa szansa dla Żaka II”.

12. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych w złożonej informacji 
o płatność, BENEFICJENT ŚRODKÓW wzywa PARTNERA do jego uzupenienia lub złożenia 
dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

13. Niezłożenie przez PARTNERA żądanych wyjaśnień lub nieusunięcie braków powoduje 
wstrzymanie wypłaty dofinansowania.
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14. Wypłata dofinansowania zostanie wstrzymana w przypadku:
1) stwierdzenia nieprawidłowości w realizowaniu postanowień umowy lub w realizacji 

Projektu, w szczególności w przypadku zawinionego przez PARTNERA 
nieterminowego realizowania Projektu;

2) utrudniania kontroli realizacji Projektu;
3) dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;
4) uzasadnionego wniosku instytucji uprawnionych do przeprowadzania kontroli.

<
15. Wstrzymanie wypłaty dofinansowania, o którym mowa w ust. 12 oraz § 7 ust. 3, następuje 

wraz z pisemnym poinformowaniem PARTNERA o przyczynach wstrzymania.

16. Uruchomienie dofinansowania następuje po usunięciu nieprawidłowości.

17. PARTNER zobowiązuje się do rozliczenia 100% otrzymanego dofinansowania wraz ze 
sprawozdaniem końcowym z realizacji Projektu.

§5

1. PARTNER wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, nie później niż w terminie 14 
dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy, na kwotę nie mniejszą niż wysokość kwoty 
dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 2, w formie weksla in blanco wraz 
z deklaracją wekslową;

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest na okres nie krótszy niż do dnia 
zatwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą sprawozdania końcowego.

§ 6

1. Jeżeli na podstawie informacji o płatności, informacji do sprawozdań z realizacji Projektu lub 
czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie stwierdzone, że 
PARTNER wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez 
zachowania obowiązujących pfocedur, lub pobrał całość lub część dofinansowania w sposób 
nienależny lub w nadmiernej wysokości, PARTNER jest zobowiązany do zwrotu tych środków, 
odpowiednio w całości lub w części, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 
zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek wskazany przez BENEFICJENTA 
ŚRODKÓW.

2. Jeżeli PARTNER nie dokona zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego 
dofinansowania w wyznaczonym przez BENEFICJENTA ŚRODKÓW terminie, 
BENEFICJENT ŚRODKÓW dokonuje potrącenia nieprawidłowo wykorzystanego lub 
pobranego dofinansowania, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, z kwoty kolejnej transzy dofinansowania.

3. W przypadku, gdy kwota nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania jest 
wyższa niż kwota pozostała do przekazania z kolejnych transz dofinansowania lub nie jest 
możliwe dokonanie potrącenia, a PARTNER nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, 
o którym mowa w ust. 1, BENEFICJENT ŚRODKÓW podejmie czynności zmierzające do 
odzyskania należnego dofinansowania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, 
w szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w § 5. Koszty czynności zmieizających do 
odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają PARTNERA.

4. Odsetki od dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania 
odpowiednich procedur, lub pobranego w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości są 
naliczane od dnia przekazania nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania.

1. PARTNER jest zobowiązany do:

§7
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1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz informowania 
niezwłocznie BENEFICJENTA ŚRODKÓW o zaistniałych nieprawidłowościach;

2) pomiaru wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu zgodnie 
z określonymi wskaźnikami monitoringowymi dla Projektu;

3) przygotowywania i przekazywania BENEFICJENTOWI ŚRODKÓW informacji do 
sprawozdań okresowych, rocznego oraz końcowego z realizacji Projektu;

4) przekazywania, pisemnie i na nośniku elektronicznym, wraz z informacjami do 
sprawozdań okresowych i sprawozdania końcowego, informacji o wszystkich 
Beneficjentach Ostatecznych w ramach Projektu, według wzoru przekazanego przez 
Instytucję Wdrażającą;

2. W przypadku braków formalnych w przekazanych BENEFICJENTOWI ŚRODKÓW informacji 
do sprawozdań, o których mowa w ust. 1 pkt 3, PARTNER jest zobowiązany do przesłania 
uzupełnionych informacji do sprawozdań w terminie wyznaczonym przez BENEFICJENTA 
ŚRODKÓW.

3. Niewykonanie przez PARTNERA obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 oraz 
ust. 2, powoduje wstrzymanie dofinansowania.

§ 8

PARTNER jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie BENEFICJENTA ŚRODKÓW 
wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym przez niego 
terminie.

§9

1. PARTNER jest zobowiązany poddać się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Projektu 
dokonywanej przez BENEFICJENTA ŚRODKÓW, Instytucję Wdrażającą, Instytucję 
Pośredniczącą, Instytucję Źarządzającą oraz inne podmioty uprawnione do jej 
przeprowadzenia.

2. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie PARTNERA lub w miejscu realizacji Projektu.

3. PARTNER jest zobowiązany zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu 
we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne, związane z realizacją Projektu, 
przez cały okres ich przechowywania określony w § 10 ust. 2...

§10

1. PARTNER jest zobowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej 
realizacji Projektu.

2. PARTNER jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją 
Projektu do dnia 31 grudnia 2013 r. z zastrzeżeniem ust.3.

3. Instytucja Wdrażająca może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2, informując o tym 
BENEFICJENTA ŚRODKÓW na piśmie przed upływem tego terminu, o czym BENEFICJENT 
ŚRODKÓW niezwłocznie zawiadomi PARTNERA.

§11
<

PARTNER jest zobowiązany do:
1) zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez 

Unię Europejską, zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Komisji 
(WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa 
Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej 
z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 130 z 31.05.2000), oraz wytycznymi 
Instytucji Wdrażającej;
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2) zamieszczenia we wszystkich dokumentach, które przygotowuje w związku 
z realizacją Projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej oraz budżetu państwa we 
współfinansowaniu Projektu oraz logo Programu i logo Unii Europejskiej;

3) oznaczenia miejsca realizacji projektu za pomocą logo Funduszu i logo Programu.

§12

1. Zmiany zakładanych produktów realizacji Projektu przekraczające 15% ich wartości, 
wynikające z przyczyn niezależnych od PARTNERA, mogą być dokonane po uzyskaniu zgody 
BENEFICJENTA ŚRODKÓW oraz Instytucji Wdrażającej. Zmiany te wymagają dokonania 
zmiany niniejszej umowy w formie aneksu.

2. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1, nie przekraczają 15%, PARTNER jest zobowiązany 
do pisemnego poinformowania BENEFICJENTA ŚRODKÓW o planowanych zmianach. 
Instytucja Wdrażająca może wyrazić sprzeciw w stosunku do planowanych zmian w ciągu 
14 dni od dnia zgłoszenia zmian przez BENEFICJENTA ŚRODKÓW.

3. Zmiana rachunku bankowego PARTNERA lub BENEFICJENTA ŚRODKÓW wymaga zmiany 
niniejszej umowy w formie aneksu.

4. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§13

Niniejsza umowa przestaje wiązać Strony z chwilą rozwiązania umowy o dofinansowanie 
Projektu zawartej między Instytućją Wdrażającą a BENEFICJENTEM ŚRODKÓW na mocy 
§ 5 pkt. 5 Porozumienia powiatów zawartego w celu współpracy przy opracowywaniu, złożeniu 
i realizacji projektu „Nowa szansa dla Żaka II” w ramach Działania 2.2 ZPORR „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

§14

Umowa wygasa po wypełnieniu wszystkich zobowiązań Stron w niej zapisanych 
i po całkowitym rozliczeniu Projektu.

§15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93, z późn. zm.).

§16

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze Stron.

§17

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

BENEFICJENT ŚRODKÓW PARTNER
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