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Zarzqdru Powiatu Nowotarskiego

^

z dnia 7 wrze5nia 2021 r.

.1.

w sprawie:

zawarcia pomigdzy Powiatem Nowotarskim a Gmin4 Rabka

- Zdroj umowy

dotyczqcej realizacji zadania z zakresu dr6g publicznych'

Napodstawiealt.6ust.lorazNt.32ust.lustawyzdnia5czerwcat998r.
o samorzqdzie powiatowym (tekst jednolity Dz. lJ.

z 2020 r' poz' 920, z y6inzm') Zarz4d

Powiatu Nowotarskiego uchwala, co nastqpuje:

$1

1.

Powiat Nowotarski zawrze z Gminq Rabka - Zdroj umowg

t

l

lRZ,/2021 ws' udzielenia

przezGmingRabka-ZdrojPowiatowipomocyfinansowejnarealizacjgzadaniaPowiatu
powislowych na
pn.:,, I)mieszczenie radarowych wyiwietlaczy prgdkoici na drogach
t erenie

2.

P owiatu N owotar s kie go "

.

Projekt umowy, o kt6rej mowa w ust.

l, stanowi zal4cznk

do niniejszej uchwaly'

s2
Wykonanie uchwaly powierza sig StaroScie Nowotarskiemu'

$3
Uchwala wchodziw Zycie z dniem podjgcia'
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do uchwaly nt 394t1X12021
Zar.4du Powiatu Nowotsrskiego
z dnia ? wrze(nia 202
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Pmjekt

Wl{

Umowa Nr 1/R22021

ul. Br'l

zwana dalej Umow4,
zawarla pomigdzy Powirtem Nowotarckim, zwanym dalej Powirtem, reprezentowanym przez:

1.

Krzysztofa Fabera

2.

Boguslawa Waksmundzkiego- Wicestaros4Nowotarskiego,

-

Starostg Nowotarskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowotarskiego Joanny Gronkowskiej,

przy lrdziale Powiatowego Zarr4du Dr6g w Nowym Targu, zwanego dalej PZ'D, reprezentowanego
przez Tomasza Moskalika

-

Dyrellora,

a

Gminq Rabka-Zdr6j, zwan4 dalej Gminq, reprezentowan1 ptiLezl
Leszka Swidra

-

Burmistrza Rabki-Zdroju,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rabka-Zdr6j Gra21'ny Dziechciowskiej'
o nastgpuj4cej treSci:

$i
l.PrzedmiotemUmowyjestudzielenieprzezGmingPowiatowipomocyfinansowejwfomriedotacji

celowej,zgodniezuchwalqNrxxxl]l|lzs7l2lRadyMiejskiejwRabce_Zlrojllzdnia3lmarca
wySwietlaczy prgdkoici
2021r. narealizacjg zadania polegaj4cego na umieszczeniu radarowych

nadrogachpowiatowychnrl66TKRabka_Zdroj(ul.Podhalariska)_Ponicewm.RabkaZdr6j,
Naprawa w m' Rabka Zdr6j'
1668K Rabka (ul. S4decka - Rynek - ul' Kiliriskiego) - Skawa zwanego dalej zadaniem.

2.

Zakres rzxczory zadania obejmuje zakup

i

montaZ

2 sa'

radarowych wy5wietlacry prgdkoici

wci4gudr6gpowiatowychnrl66TKRabka_Zdroj(ul.Podhalariska)_Ponicewm.RabkaZdroj'
w m' Rabka 7-dr6j oraz
Rabka (ul. S4decka Rynek ul' Kiliriskiego) - Skawa - Naprawa
1668K

-

-

ww' urz4dzeh'
prrygotowanie projekt6w stalej organizacji ruchu dla umieszczenia

Kosa realizacji zadania

s2
wynosi 32 000,00 zt brutto

i

zostanie sfinansowany w nastgpujqcy

spos6b:

l)

w wysoko3ci 50% koszt6w
Gmina udzieli Powiatowi na realizacjg zadania dotacji celowej
realizacjizadutiuiednaliewkwocienieprzekraczaj4cej16000'00zlbrutto'zwanejdalej
dotacjq,

Powiat sfinansuje pozostaty kosn rcalizacji zadaua'
Ze strony Powiatu koszt realizacji zadania poniesie PZD'

2)

2.
3.

rozliczenia finansowe rcalizzcji zadania
Obstugg finansowo-ksiggow4 oraz wszelkiego rodzaju
zabezpieczaPZD.

4.

Funkcjq inwestora zadania bgdzie pelnil PZD'

$3

L

Gmina pnekaLe dotacjg w 2021 r., w terminie 7 dni od dnia otrrymania od PZD wezwania do
przekazania dotacj

2.
3.
4.
5.

i

zwi4zanej z realizaclq zadania.

Dotacja zostanie przekazana na rachunek Powiatu wskazany w wezwaniu.
Dotacja nie moZe by6 wydatkowana na inny cel ni2 oke(lony w Umowie.

Dotacja zostanie wykorzystana przezPowiat do 30.12.2021 r.

Powiat rozliczy udzielonq dotacjg oraz zwr6ci jej niewykorzystan4 czgs6 w terminie 15 dni po

uptywie terminu wykorzystania dotacji. Rozliczenie dotacji nast4pi

na

podstawie

uwier4telnionych przez PZD kopii: protokol6w odbioru zadania oraz zaplaconych przez pzD
faktur potwierdzaj4cych koszt realizacj

i zadmia.

$4
Wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy wymagaj4 formy pisemnej pod
rygorem niewa2no5ci.

$s

w

sprawach nieuregulowanych Umow4 majq zastosowanie przepisy obowiqzui4ce
finans6w publicznych.

w

sektorze

s6
Za datj zawarcia Umowy uznaje sig datg jej podpisania przez ostatniA
ze Stron Umowy.

$7
Umowg sporzqdzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach:jeden
dra Gminy ijeden dla powiaru.

Za Powiat:

ZaPZD:

Za Gming:

data i podpis

ddto i podpis

daro i podpis

data i podpis
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