WZÓR POROZUMIENIA MR z JST
POROZUMIENIE Nr …………………………
zawarte
w
dniu
................
2017
roku
na
podstawie
art.
45
ustawy
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz.
198, z późn. zm.)
pomiędzy:
Skarbem Państwa – Ministrem Rozwoju i Finansów z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej
„Ministrem”, reprezentowanym przez Pana Janusza Cieszyńskiego, Kierującego pracami
Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju, działającego na podstawie
upoważnienia/ pełnomocnictwa z dnia 28 września 2016 r., nr MR/595-UPM/16 stanowiącego
Załącznik nr 1 do Porozumienia, w związku z upoważnieniem/ pełnomocnictwem z dnia 23 września
2016 r., nr MR/588-UPM/16 oraz oświadczeniem z dnia 28 września 2016 r., znak: MR/22-UPI/16,
które stanowią odpowiednio załącznik nr 1a i nr 1b do umowy,
a
Gminą …..
reprezentowaną przez:
Panią/Pana ………………… – Wójta/ Burmistrza/ Prezydenta Miasta,
działającego na podstawie zaświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Porozumienia,
zwaną dalej „Beneficjentem”,
[Związkiem Międzygminnym/ Powiatem/ Województwem
reprezentowanym przez Zarząd Związku Międzygminnego/ Zarząd Powiatu/ Zarząd Województwa
w imieniu którego działa:
Pani/Pan …………… – Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego/ Starosta/ Marszałek
Województwa,
działający na podstawie zaświadczenia/uchwały/upoważnienia/statutu, stanowiącego załącznik nr 2
do Porozumienia,
zwanym dalej „Beneficjentem”],
o następującej treści:
§ 1.
1. Niniejsze Porozumienie, zwane dalej „Porozumieniem”, dotyczy realizacji zadań przyjętych
w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.
2. Beneficjent został wyłoniony w drodze konkursowego trybu wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na
ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.
§ 2.
1. Minister przekaże Beneficjentowi dotację celową w wysokości ............ zł (słownie: ............................
złotych 00/100), zwaną dalej „Dotacją”, po prawidłowym i całkowitym zrealizowaniu zadania pt.:
„..........................................................................”, zwanego dalej „Zadaniem”. Zakres Zadania
obejmuje:
1) ...................................;
2) ...................................;
3) ....................................
Efekt końcowy Zadania stanowi:
1) .....................................;
2) .....................................;
3) .....................................;
2. Wykonanie całości lub części Zadania Beneficjent może powierzyć podwykonawcom na podstawie
odrębnie zawartych z nimi umów.
3. W przypadku powierzenia przez Beneficjenta wykonania całości lub części Zadania
podwykonawcom, Beneficjent odpowiada za działania i zaniechania tych podmiotów, jak za własne
działania lub zaniechania.
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4. Beneficjent zobowiązuje się do wprowadzenia do Bazy Azbestowej informacji dotyczących danych z
inwentaryzacji użytkowanych wyrobów azbestowych oraz zasilenia Bazy Azbestowej plikami
zawierającymi warstwy obrysów obiektów zawierających wyroby azbestowe w terminie, o którym
mowa w ust. 6.
5. Minister nie będzie honorował not księgowych, faktur cząstkowych i rachunków wystawionych przed
dniem ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.
6. Termin zakończenia realizacji Zadania strony ustalają na dzień ............................. 2017 r.
§ 3.
1. Beneficjent w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia realizacji Zadania przekaże Ministrowi
sprawozdanie końcowe z realizacji Zadania w formie elektronicznej. Za dzień przekazania strony
przyjmują dzień wpływu sprawozdania końcowego do Ministerstwa Rozwoju (ePUAP).
2. Sprawozdanie końcowe, o którym mowa w ust. 1, winno zawierać pełne rozliczenie realizacji
Zadania pod względem rzeczowym i finansowym (ze skanami faktur cząstkowych i rachunków).
§ 4.
1. Odbioru Zadania w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia przez Beneficjenta sprawozdania
końcowego, o którym mowa w § 3 ust. 1, dokona Minister.
2. Z odbioru Zadania zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez Ministra oraz przez
Beneficjenta.
3. Protokół odbioru powinien zawierać:
1) datę i miejsce odbioru Zadania;
2) opis Zadania wraz z oceną prawidłowości jego wykonania i zgodności z zakresem Zadania, o
którym mowa w § 2;
3) oświadczenie o braku lub istnieniu wad w wykonaniu Zadania;
4) w przypadku stwierdzenia wad – zobowiązanie Beneficjenta do ich usunięcia w terminie 5 dni
roboczych, w ramach kwoty Dotacji;
5) ostateczną kwotę Dotacji podlegającą wypłacie na rzecz Beneficjenta;
4. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu Zadania lub w sprawozdaniu końcowym Minister
przekaże Beneficjentowi uwagi drogą elektroniczną, a Beneficjent zobowiązuje się do ich
usunięcia, w terminie o którym mowa w ust. 3 pkt 4) i w ramach Dotacji. W takim przypadku
Beneficjent będzie uprawniony do wystawienia noty księgowej dopiero po całkowitym usunięciu
wad.
5. Po usunięciu wad w terminie, o którym mowa w ust. 3 pkt 4), Beneficjent przedłoży Ministrowi
Zadanie lub sprawozdanie końcowe drogą elektroniczną do ponownego odbioru. Postanowienia
ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
§ 5.
1. Do merytorycznej współpracy i koordynacji wykonania Zadania upoważnieni są:
ze strony Ministra:
Pani Izabela Drelich-Sikorska – główny specjalista w Departamencie Małych i Średnich
Przedsiębiorstw, tel.: 22 273 85 04,
e-mail: izabela.drelich-sikorska@mr.gov.pl ,
ze strony Beneficjenta:
...................................... – ....................................., tel.: ..........................,
e-mail: .........................................
2. Beneficjent zobowiązany jest do udzielania pełnej informacji na temat postępu w realizacji Zadania
na każde żądanie Ministra.
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§ 6.
1. Beneficjent wystawi notę księgową po podpisaniu przez obie Strony Porozumienia protokołu
odbioru potwierdzającego akceptację wyników realizacji Zadania.
2. Dotacja zostanie przekazana na podstawie poprawnie wystawionej przez Beneficjenta noty
księgowej, w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia do siedziby Ministra, na rachunek bankowy
Beneficjenta podany na nocie księgowej. Beneficjent wystawi notę księgową na: Ministerstwo
Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
3. Środki finansowe przekazane przez Ministra na realizację Zadania nie mogą być użyte przez
Beneficjenta na zakupy przedmiotów majątkowych zaliczanych do środków trwałych, pokrycie
kosztów budowy i rozbudowy zaplecza laboratoryjnego i doświadczalnego, a także inne roboty i
usługi o charakterze inwestycyjnym oraz na wypłacanie nagród.
§ 7.
Minister potrąci Beneficjentowi z należnej dotacji, na co Beneficjent wyraża nieodwołalną zgodę:
a) 10,00 zł (słownie złotych: dziesięć, 00/100) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Zadania w
stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 6;
b) 10,00 zł (słownie złotych: dziesięć, 00/100) za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu
sprawozdania końcowego z realizacji Zadania, w stosunku do terminu, o którym mowa w §
3 ust.1;
c) 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc, 00/100) za brak lub niepełne wprowadzenie do
Bazy Azbestowej danych pozyskanych w procesie inwentaryzacji, w terminie o którym
mowa w § 2 ust. 6;
d) 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc, 00/100) za zmianę lub niepełną realizację
zakresu Zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1.
§ 8.
1.

Beneficjent oświadcza, że będą mu przysługiwać nieograniczone autorskie prawa majątkowe do
wszystkich utworów powstałych w wyniku realizacji Zadania, w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn.
zm.).

2.

Beneficjent z chwilą podpisania przez Ministra protokołu odbioru, nieodpłatnie przenosi na niego
na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe do każdego powstałego w wyniku realizacji
Zadania utworu, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na następujących
polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu:
a) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) kopiowanie utworu na dowolny nośnik,
c) wprowadzanie utworu do pamięci komputerów lub serwerów sieci komputerowych,
d) sporządzanie wydruków komputerowych,
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono: wprowadzanie
do obrotu, użyczenie, dzierżawa lub najem oryginału lub egzemplarzy utworu,
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie 2:
a) nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy utworu,
b) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację
naziemną,
c) wykorzystanie utworu w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach
audio-wizualnych i komputerowych,
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d) wprowadzanie utworu do sieci komputerowej Internet lub innej sieci szerokiego dostępu, w
sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie
z utrwalaniem w pamięci RAM,
e) publiczne powielanie, wyświetlanie, remitowanie, odtworzenie lub wystawianie utworu, w
tym na wystawach, podczas seminariów i zebrań,
f)

inne publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Beneficjent udziela Ministrowi
zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz przenosi wyłączne prawo
zezwalania na wykonanie autorskiego prawa zależnego obejmujące także zezwolenie na
tworzenie opracowań, przeróbek, adaptacji utworów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich
opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w Porozumieniu.
4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Minister nabywa
własność wszystkich egzemplarzy i nośników, na których utwory zostały utrwalone.
5. Beneficjent zobowiązuje się, że realizując Zadanie będzie przestrzegał przepisów ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
666 z późn. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże
Ministrowi w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.
§ 9.
Zmiana postanowień Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10.
W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), ustawy z dnia - Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.).
§ 11.
Spory wynikłe w toku realizacji Porozumienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Ministra.
§ 12.
Minister ma prawo do jednostronnego wypowiedzenia Porozumienia, bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Beneficjenta któregokolwiek z postanowień
Porozumienia, w szczególności w przypadku niepełnej realizacji lub braku realizacji przez Beneficjenta
Zadania. W przypadku wypowiedzenia Porozumienia przez Ministra, Minister wypłaci Beneficjentowi
odpowiednią część dotacji proporcjonalnie do zakresu Zadania prawidłowo i niewadliwie wykonanego
przez Beneficjenta.

§ 13.
Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Minister, a jeden Beneficjent.

§ 14
Integralną część Porozumienia stanowią następujące załączniki:
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1) Załącznik nr 1: upoważnienie /pełnomocnictwo z dnia 28 września 2016 r., nr MR/595-UPM/16,
2) Załącznik nr 1a: upoważnienie /pełnomocnictwo z dnia 23 września 2016 r., nr MR/588UPM/16,
3) Załącznik nr 1b: oświadczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 września 2016 r., znak:
MR/22-UPI/16,
4) Załącznik nr 2:…………….

.............................................
MINISTER

...................................................
BENEFICJENT

===================================================================
Płatność z części 20; dział 150, rozdział 15095, §........
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