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KONTRAKT WOJEWÓDZKI 
 
 
zawarty dnia 15 czerwca 2005r. w Warszawie pomiędzy Radą Ministrów, 
reprezentowaną przez Ministra Gospodarki i Pracy (ministra właściwego do 
spraw rozwoju regionalnego), zwaną dalej „stroną rządową”,  
a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanym przez 
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, zwanym dalej „stroną 
samorządową”. 
 

§ 1. 
 
Kontrakt wojewódzki, zwany dalej „kontraktem”, zostaje zawarty na okres  
od dnia jego podpisania do dnia 31.12.2006r . 
 

§ 2. 
 

Strony postanawiają, że kontrakt obejmuje następujące działania: 
L.p. Pełna nazwa działania Nazwa regionalnego programu 

operacyjnego, z którego wynika 
działanie 

KOMPONENT PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2004-2006 FINANSOWANY POZA 

ZPORR 
1. Działanie 1.1 Unowocześnienie  

i rozbudowa sytemu ochrony zdrowia  
Program Operacyjny Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2004 -2006 

2. Działania 1.2 Restrukturyzacja  
i unowocześnienie bazy; oświatowo-
wychowawczej; szkolnictwa 
wyższego; turystyczno – sportowo -
rekreacyjnej i kulturalnej 

Program Operacyjny Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2004 -2006 

3. Działanie 1.3 Modernizacja bazy  
i podnoszenie standardu instrumentów 
pomocy społecznej 

Program Operacyjny Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2004 -2006 

KOMPONENT PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2004-2006 FINANSOWANY W RAMACH 

ZPORR 
4. Działanie 1.3 Regionalna 

infrastruktura społeczna 
Zintegrowany Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 2004 -2006 

5. Działanie 1.4 Rozwój turystyki  
i kultury  

Zintegrowany Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 2004 -2006 

6. Działanie 1.5 Infrastruktura 
społeczeństwa informacyjnego 

Zintegrowany Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 2004 -2006 



7. Działanie 2.1 Rozwój umiejętności 
powiązany z potrzebami regionalnego 
rynku pracy i możliwości kształcenia 
ustawicznego w regionie 

Zintegrowany Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 2004 -2006 

8. Działanie 2.2 wyrównywanie szans 
edukacyjnych poprzez programy 
stypendialne 

Zintegrowany Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 2004 -2006 

9. Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa 
osób odchodzących z rolnictwa 

Zintegrowany Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 2004 -2006 

10. Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa 
osób zagrożonych procesami 
restrukturyzacyjnymi 

Zintegrowany Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 2004 -2006 

11. Działanie 2.5 Promocja 
przedsiębiorczości 

Zintegrowany Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 2004 -2006 

12. Działanie 2.6 Regionalne strategie 
innowacyjne i transfer wiedzy 

Zintegrowany Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 2004 -2006 

13. Działanie 3.1 Obszary wiejskie  Zintegrowany Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 2004 -2006 

14. Działanie 3.2 Obszary podlegające 
restrukturyzacji  

Zintegrowany Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 2004 -2006 

15. Działanie 3.3 Zdegradowane obszary 
miejskie, poprzemysłowe  
i powojskowe  

Zintegrowany Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 2004 -2006 

16. Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowany Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 2004 -2006 

17. Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura 
społeczna 

Zintegrowany Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 2004 -2006 

18. Działanie 4.1 Wsparcie procesu 
wdrażania ZPORR – wydatki 
limitowane  

Zintegrowany Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 2004 -2006 

19. Działanie 4.2 Wsparcie procesu 
wdrażania ZPORR – wydatki 
nielimitowane  

Zintegrowany Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 2004 -2006 

20. Działanie 4.3 Działania informacyjne 
i promocyjne  

Zintegrowany Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 2004 -2006 

 
§ 3. 

1. Strony zobowiązują się do realizacji kontraktu zgodnie z zasadami 
subsydiarności, partnerstwa, ochrony środowiska, zapewnienia równości 
szans na rynku pracy oraz efektywności i konkurencyjności wydatkowania 
środków publicznych. 

2. Dla osiągnięcia celów związanych z rozwojem regionalnym na obszarze 
województwa świętokrzyskiego. Strony zobowiązują się ponosić  
na wykonywanie działań objętych kontraktem, nakłady finansowe  
w wysokości określonej w § 6. 

3. Strona rządowa udostępni w roku 2005 na wykonywanie działań objętych 
kontraktem, środki finansowe w wysokości 16.052 tys. zł oraz środki 



przypadające dla województwa świętokrzyskiego z kwoty 686.978 tys. zł na 
współfinansowanie działań Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego oraz programów realizowanych w ramach IW 
INTERREG w częściach określonych dla tych programów. 

3a. Środki finansowe udostępnione przez stronę rządową na wykonanie działań 
objętych kontraktem w roku 2006 zostaną określone na podstawie zapisów 
ustawy budżetowej na rok 2006. 

4. Strona samorządowa udostępni w roku 2005 na wykonywanie działań 
objętych kontraktem, środki finansowe w wysokości 1.308 tys. zł  
oraz środki przypadające dla województwa świętokrzyskiego  
na współfinansowanie działań ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego oraz programów realizowanych w ramach IW 
INTERREG w częściach określonych dla tych programów. 

4a. Środki finansowe udostępnione przez stronę samorządową  
na wykonanie działań objętych kontraktem w roku 2006 zostaną określone na 
podstawie zapisów uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego 
województwa świętokrzyskiego na rok 2006.  

 
§ 4. 

 
1. Nadzór nad prawidłowością wykonywania działań objętych kontraktem, 

sprawują minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego. 

2. Realizację zadań wynikających z nadzoru, o którym mowa w ust. 1, minister 
właściwy do spraw rozwoju regionalnego powierza Wojewodzie 
Świętokrzyskiemu, a Zarząd Województwa Świętokrzyskiego – Marszałkowi 
Województwa Świętokrzyskiego. 

3. Do zadań Wojewody Świętokrzyskiego w związku z realizacją kontraktu 
należy: 
1) zawieranie umów o dofinansowanie projektów zgodnie z zasadami 

określonymi dla poszczególnych działań; 
2) przekazywanie środków z budżetu państwa przeznaczonych  

na realizację kontraktu; 
3) nadzór nad sposobem wykorzystania dotacji i przebiegiem realizacji 

projektów, na które dotacja została przyznana; 
4) bieżące monitorowanie i kontrola finansowa kontraktu; 
5) przewodniczenie Świętokrzyskiemu. Komitetowi Monitorującemu 

Kontrakt Wojewódzki; 
6) organizowanie prac Świętokrzyskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt 

Wojewódzki; 
7) sporządzanie okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań  

z realizacji kontraktu; 



8) pełnienie, w ramach kompetencji przekazanej przez Instytucję 
Zarządzającą, funkcji Instytucji Pośredniczącej w realizacji 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 
przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy  
z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 166, poz. 1745), 
zwanego dalej „ZPORR”. 

4. Do zadań Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w związku  
z realizacją kontraktu należy: 
1) bieżąca koordynacja realizacji regionalnych programów operacyjnych, o 

których mowa w § 2, w zakresie działań objętych kontraktem; 
2) pełnienie funkcji instytucji wdrażającej ZPORR; 
3) przygotowanie wykazu projektów zgodnie z zasadami określonymi dla 

poszczególnych działań; 
4) monitorowanie realizacji kontraktu; 
5) przewodniczenie Regionalnemu Komitetowi Sterującemu; 
6) organizowanie prac Regionalnego Komitetu Sterującego; 
7) upowszechnianie informacji na temat kontraktu. 

 
§ 5. 

 
1. Działania objęte kontraktem Strony realizują poprzez wybrane projekty. 
2. Wyboru projektów dokonuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

poprzez: 
1) nabór projektów zgodnie z kryteriami ich wyboru w ramach 

poszczególnych działań; 
2) sporządzenie wykazu wybranych projektów oraz przedłożenie  

do zaopiniowania Regionalnemu Komitetowi Sterującemu zgodnie  
z systemem wyboru określonym dla poszczególnych działań; 

3) podjęcie uchwały w sprawie wyboru projektów; 
4) przekazanie: 

a) ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego – uchwały 
w sprawie wyboru projektów wraz z wykazem wybranych 
projektów, 

b) wojewodzie - uchwały w sprawie wyboru projektów  
z wykazem wybranych projektów wraz z dokumentacją właściwą 
dla poszczególnych projektów. 

3. Wojewoda Świętokrzyski, niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd 
Województwa uchwały, o której mowa w ust. 2 pkt 3, zawiera  
z podmiotami, których projekty zostały wybrane do realizacji w ramach 
działań objętych kontraktem, umowy o dofinansowanie projektów zgodnie z 
zasadami określonymi dla poszczególnych działań. 



4. Umowy, o których mowa w ust. 3, muszą zawierać harmonogramy 
rzeczowo-finansowe i plany finansowe realizacji projektów. 

5. Umowy, o których mowa w ust. 3, nie mogą zawierać postanowień 
niezgodnych z postanowieniami kontraktu.  

 
§ 6. 

 
1. Strony ustalają łączne nakłady finansowe na wykonanie działań objętych 

kontraktem w roku 2005: 
(w tys.) 

Publiczne środki krajowe 

Publiczne 
środki 

wspólnotowe 
(Budżet 

Wspólnot 
Europejskich) 

Środki 
prywatne 

 
L.p. 

Działania 
(numeracja zgodnie 

z § 2 kontraktu) 

Łączne 
nakłady  

w ramach 
kontraktu  

 
 

Budżet 
państwa – 

dotacja 
celowa 1)* 

Inne 
środki 2) 

 

Kredyty, 
pożyczki 3

Budżet 
j.s.t. 

 
Budżet 

Wspólnot 
Europejskich 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
 

8. 
 

. 

Działanie 1.1 
Unowocześnienie i 
rozbudowa sytemu 
ochrony zdrowia 

13.857,142 13.600 - - 257,142 - 

. 

Działania 1.2 
Restrukturyzacja i 
unowocześnienie 
bazy; oświatowo-
wychowawczej; 
szkolnictwa 
wyższego; 
turystyczno – 
sportowo -
rekreacyjnej i 
kulturalnej 

571,428 400 - - 171,428 - - 

. 

Działanie 1.3 
Modernizacja bazy i 
podnoszenie 
standardu 
instrumentów 
pomocy społecznej 

2.931,428 2.052 - - 879,428 - 
 - 

4
Łączne nakłady na  
zadania własne i 
inwestycje 
wieloletnie jst. 

17.359,998 16.052 - - 1.307,998 - 
  



. 
Działania od nr 4 do 
20 (zgodnie z 
działaniami ZPORR) 

Łączne nakłady 
w ramach 
ZPORR 2004-
2006 4) 

      

. 18.050.962 1.529.886 - - 3.400.434 13.120.642  

.  
Łączne nakłady 
w ramach IW 
INRERREG 4) 

      

 1.336.466 74.614 - - 283.450 978.402 - 
1) w 2005 r. jest to cz. 83, poz. 11 
2) dotacje z państwowych funduszy celowych 
3) nazwa instytucji finansowej 
4)całość alokacji w skali kraju na okres realizacji ZPORR 2004-2006 oraz IW INTERREG (zgodnie z zapisami 
załącznika nr 8 i nr 17 ustawy budżetowej na rok 2005, Dz. U. Z 2004 r. nr 278, poz. 2755). 
 
2. Tabela finansowa zawierająca zobowiązania budżetowe na rok 2006 zostanie 

opracowana na podstawie zapisów ustawy budżetowej na rok 2006 i uchwał 
budżetowych jst województwa świętokrzyskiego na rok 2006 (zgodnie z 
zapisami § 3 ust. 3a i 4a niniejszego kontraktu i) i wprowadzona do kontraktu 
w trybie art. 36 ustawy o NPR. 

 
§ 7. 

 
W sprawach dotyczących sposobu oraz terminów rozliczeń finansowych stosuje 
się przepisy ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.1)), ustawy  
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966) oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206), zwanej dalej „ustawą 
o NPR” i aktów wykonawczych do tych ustaw. 
 

§ 8. 
 
W sprawach dotyczących trybu i zakresu sprawozdawczości  
z wykonywania działań objętych kontraktem stosuje się przepisy rozporządzenia 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r.  
w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji 
Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu 
Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216,  
poz. 2206). 

§ 9. 
 

1.   Kontrola, w tym kontrola finansowa z realizacji kontraktu prowadzona jest 
w sposób ciągły i dotyczy: 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, 
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 
121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114) 



1) prawidłowości stosowania procedur; 
2) skuteczności realizacji działań; 
3) prawidłowości i skuteczności realizacji projektów. 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, przeprowadzana jest zgodnie z art. 53 
ustawy o NPR. 

 
§ 10. 

 
1. Efektywność i skuteczność wykonania działań objętych kontraktem podlega 

ocenie po zakończeniu jego realizacji. 
2. Ocena wykonania działań objętych kontraktem uwzględnia: 

1) kompleksowe oddziaływanie na podnoszenie poziomu spójności 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa; 

2) osiąganie celów zdefiniowanych w programach, o których mowa  
w § 2 kontraktu; 

3) skutki oddziaływania na sytuację społeczno-gospodarczą województwa. 
3. Ocenę, o której mowa w ust. 1 i 2, przeprowadza się zgodnie z art. 57 

- 61 ustawy o NPR. 
 

§ 11. 
 
W przypadku wykrycia nieprawidłowości w wykonaniu lub finansowaniu 
działań, objętych kontraktem, stosuje się przepisy dotyczące finansów 
publicznych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych. 

 
 

§ 12. 
 
1. W przypadku nie wywiązania się przez stronę rządową ze zobowiązań 

zawartych w kontrakcie, roszczenia strony samorządowej wobec strony 
rządowej ograniczone są do wysokości poniesionych strat. 

2. W przypadku zagrożenia realizacji ustawy budżetowej i podjęcia przez Radę 
Ministrów decyzji o blokowaniu na czas oznaczony planowanych wydatków 
z budżetu państwa, strona rządowa odpowiada wobec beneficjentów, przez 
cały okres blokowania, wyłącznie za koszty, które zostały poniesione przez 
nich w celu minimalizowania strat własnych i na poniesienie których 
beneficjenci uzyskali pisemną zgodę właściwego wojewody.  

3. Strony ustalają, że wysokość odsetek podlegających zwrotowi wraz  
z kwotami pobranymi nienależnie równa jest wysokości stopy redyskontowej 
weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank 
Polski. 

 



§ 13. 
 

Wszelkie spory, które mogą wynikać z realizacji kontraktu Strony postanawiają 
poddawać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. 

 
 

§ 14. 
 

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami kontraktu stosuje się 
odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 15. 
 

Realizacja kontraktu rozpoczyna się z dniem podpisania przez ministra 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz Marszałka Województwa  
Świętokrzyskiego. 
 

§ 16. 
 

Załącznik do kontraktu stanowi informacja na temat uczestnictwa województwa 
w programach operacyjnych, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o 
NPR, współfinansowanych z publicznych środków wspólnotowych. 
 

§ 17. 
 
Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  
z których jeden egzemplarz przeznaczony jest dla strony samorządowej  
a dwa egzemplarze dla strony rządowej. 
 
 
 
       STRONA RZĄDOWA                           STRONA SAMORZĄDOWA 
 
              (Minister właściwy             (Marszałek Województwa 
   do spraw rozwoju regionalnego)                Świętokrzyskiego)
 .......................................................) 
M I N I S T E R                                                      MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  

z up.                                             
   Irena Herbst                                                                           Franciszek Wołodźko 

PODSEKRETARZ STANU 
 
 


