
Załącznik
do Uchwały Nr XVIII/149/04
Rady powiatu w Pułtusku 
z dnia 12 października 2004r.

Porozumienie
z dnia 12.10.2004 r.

W sprawie realizacji projektu współfinansowanego ze środków PHARE 2002
Program Koordynacja Działań Instytucji Rynku Pracy

Dotacja na Lokalną Inicjatywę Rynku Pracy
Projekt Starostwa Powiatowego w Pułtusku i Powiatowego Urzędu Pracy

 pt: ”Punkty Aktywizacji Zawodowej Osób Bezrobotnych (PAZOB)”

Zawarte pomiędzy:

Powiatem Pułtuskim reprezentowanym przez:
Pana Tadeusza Nalewajka – Starostę Pułtuskiego
Pana Witolda Saracyna – Wicestarostę Pułtuskiego

zwanym dalej Powiatem

oraz 

następującymi gminami  powiatu pułtuskiego:
Gmina Winnica – reprezentowana przez Pana Henryka Kowalczyka
Gmina Zatory – reprezentowana przez Pana Włodzimierza Kaczmarczyka
Gmina Obryte – reprezentowana przez Pana Henryka Szczepanika
Gmina Świercze – reprezentowana przez Pana Adama Misiewicza
Gmina Gzy – reprezentowana przez pana Zbigniewa Kołodziejskiego
Gmina Pokrzywnica – reprezentowana przez Pana Adama Rachubę

zwanymi dalej Gminami

Użyte w porozumieniu zapisy oznaczają:

1. Wniosek  oznacza  -  wniosek o dotację  na lokalną inicjatywę rynku pracy, pt.  „Punkty
Aktywizacji  Zawodowej  Osób  Bezrobotnych (PAZOB)”,  opracowany przez  Starostwo
Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku.

2. PARP oznacza - Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie – Instytucję
Wdrażającą w.w wniosek.

§  1 Cele porozumienia

Celem  porozumienia  jest  rozwijanie  partnerskiej  współpracy  pomiędzy  samorządem
powiatowym  i  gminnym  w  zakresie  promocji  zatrudnienia  i  obsługi  rynku  pracy  oraz
wzmocnienie  potencjału  publicznych  służb  zatrudnienia  w  powiecie  pułtuskim  poprzez
tworzenie tzw.” Lokalnych inicjatyw rynku pracy”

  § 2 Przedmiot porozumienia



Powiat  oraz  Gminy,  zobowiązują  się  do  współpracy  przy  wdrażaniu  projektu:  „Punkty
Aktywizacji Zawodowej Osób Bezrobotnych (PAZOB)”,  realizowanego ze środków PHARE
2002 w ramach programu Koordynacja Działań Instytucji Rynku Pracy; dotacja na lokalną
inicjatywę rynku pracy,
przyjętego przez Komisję Ewaluacyjną PARP w sierpniu br.

na zasadach niniejszego Porozumienia.

   § 3 Proponowane działania i finansowanie projektu

1. Powiat  zobowiązuje  się  do  realizacji  projektu  wdrażanego   na  terenie  sześciu  gmin
powiatu pułtuskiego (Winnica, Zatory, Obryte, Świercze, Gzy, Pokrzywnica), zgodnie z
wnioskiem o dotację.

2.   Całkowite wydatki projektu wynoszą - równowartość w polskich złotych  28.271,28 EUR 
w tym:
a)   kwota dofinansowania - równowartość w polskich złotych  21.203,46 EUR
b) wkład własny - równowartość w polskich złotych  7.067,82 EUR

3.  Okres realizacji projektu trwa od 01.11.2004 r. do 31.07.2005 r.

4.  Środki na realizację projektu umieszczone zostaną na oddzielnym rachunku, 
wyodrębnionym z  rachunku  bankowego  Powiatu  dla   Starostwa  Powiatowego  w  Banku
Spółdzielczym w Pułtusku nr 68823200050000260020000001

5.  Gminy zobowiązują  się  do wpłaty na konto Powiatu  kwoty w wysokości  45.600 PLN
(czterdzieści  pięć tysięcy sześćset),   po 7.600 PLN (siedem tysięcy sześćset) na gminę, w
terminie do 31.10. 2004 r , stanowiącej  wkład własny  wnioskodawcy.
6. Po realizacji  programu i  jego rozliczeniu,  nie wydatkowane środki  pochodzące z  wpłat
Gmin, zostaną zwrócone Gminom w równych częściach.

7. Powiat ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w
związku z realizacją projektu.

                   § 4  Zmiany i rozwiązanie  porozumienia

1. Powiat  i Gminy mogą dokonywać zmian w porozumieniu jedynie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności, podając uzasadnione przyczyny.

2.  Porozumienie  może zostać rozwiązane przez  Powiat  lub wszystkie Gminy występujące
łącznie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu  wypowiedzenia, w przypadku wystąpienia
okoliczności, które uniemożliwiają dalsze  wykonanie programu.

2. W przypadku nie dokonania wpłat w określonej wysokości i terminie przez którąkolwiek
z Gmin, zgodnie z § 3 ust. 5,  Porozumienie traci moc.

W takim przypadku wpłacone środki podlegają zwrotowi w terminie do 1 miesiąca.

§ 5 Postanowienia końcowe



1. Spory związane z realizacją niniejszego porozumienia Strony będą się starały rozwiązać
polubownie.
2.  W  przypadku  braku  porozumienia  spór  zostanie  poddany  pod  rozstrzygnięcie  sądowi
powszechnemu.
3.  Wygaśnięcie Porozumienia nastąpi z chwilą zakończenia realizacji projektu.

4.  Porozumienie  zostało sporządzone w siedmiu jednobrzmiących egzemplarzach,  po

jednym dla każdej ze Stron.

Ze strony  Powiatu                                                            Ze strony Gmin

Starosta Pułtuski                                                             Wójt Gminy Winnica

                                                                                       Wójt Gminy Zatory

Wicestarosta Pułtuski

                                                                                      Wójt Gminy Obryte

                                                                                     Wójt Gminy Świercze

                                                                                    Wójt Gminy Gzy

                                                                                   Wójt Gminy Pokrzywnica


