Uchwala Nr 561/XI/2021

ZA
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Zarzqdu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 23listopada 2021 r.

UI. B

J

W

sprawie:

zawarcia pomigdzy Powiatem Nowotarskim a Gmin4 Czamy Dunajec umowy
dotyczqcej realizacji zadaria z zal,resu dr6g publicznych.

Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art.32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz4dzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z p6in zm.) Zarz4d
Powiatu Nowotarskiego uchwala, co nastgpuje:

$l
1.

Powiat Nowotarski zawrze z Gmin4 Czamy Dunajec umowq ws. udzielenia przez Gming

Czamy Dunajec Powiatowi pomocy finansowej na realizacjg zadania Powiatu pn':
,,Opracowanie dokumentacji na rozbudowg/przebudowg mostu w km
drogi powiatowej

2.

nr

165

tK

Czarny

0+787 w

ciqgu

Dunajec Poronin w miejscowoici Czarny Dunajec"

.

Projekt umowy, o kt6rej mowa w ust. 1, stanowi zal4cznik do niniej szej uchwaly.

$2
Wykonanie uchwaly powierza sig StaroScie Nowotarskiemu.

$3
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.
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:zysztof Fabcr

zdqcarik do uch*aly nr 561/Xu202l
Zar-r4du Poqiatu Nowotarskiego
z dnia 23 listopada

\

202i r.

Projekl

II

Umowa nr
zwana dalej Umow4,

zawarta pomigdzy Powiatem Nowotarskim, zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym
przezl

l.

-

Krzysztofa Fabera

Starostg Nowotarskiego,

2

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowotarskiego - Joanny Gronkowskiej,

przy tdziale Powiatowego Z*z4dtt Dr6g
reprezentowanego przez Tomasza Moskalika

-

w

Nowym Targu, zwanego dalej PZD,

Dyrektora,

a

Gminq Czarny Dunajec, zwan4 dalej Gminq, reprezentowan4 przez Marcina Ratulowskiego

-

W6jta Cminy Czamy Dunajec.

przy kontrasygrracie Skarbnika Gminy - Moniki Styrczuli,
o nastgpuj qcej treSci:

1.

$1
Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Gming Powiatowi pomocy finansowej
w formie dotacji celowej, zgodnie z uchwal4 Nr XXIV284I2021 Rady Gminy Czamy
Dunajec z dnia

I

lutego 2021 r., zmienionej uchwalq nr )O(XVIIV385/2021 Rady Gminy

Czarny Dunajec z drja 25 puhdziemika 2021 r. na realizacjq zadania tealizowanego przez

Powiat, zwanego dalej zadaniem, polegaj4cego na opracowaniu poszczeg6lnych etap6w
dokumentacji rozbudowy/przebudowy mostu w km 0+787 w ci4gu drogi powiatowej nr
1651K Czamy Dunajec

-

Poronin w miejscowodci Czamy Dunajec wraz z uzyskaniern

zgody na wykonanie rob6t budowlanych
na budowg

w

postaci ostatecznej decyzji o pozwoleniu

i/lub ostatecmej decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej,

zwanej dalej dokumentacj q.

2.

Gmina udziela Powiatowi dotacji na realizzcjg nastgpuj4cych etap6w opracowpvania
dokumentacji:

l)

etap I

-

2)

etap

II -

zlo2enie w PZD projektu wstgpnego,

uzyskanie nieostatecznego pozwolenia na budowg i/lub nieostatecmej

decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej.

3)

etap IIa

-

sporzqdzenie raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia objqtego zadaniem,

na drodowisko (w przypadku potrzeby

przeprowadzenia oceny oddzialywania

przedsigwzigcia objgtego zadaniem na Srodowisko),

4)

etap
o

III

-

uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowg i/lub ostatecznej decyzji

zezwoleniu

na

realizaqg inwestycji drogowej, opracowanie projekt6w

wykonawczych, opracowanie dokumentacji wymaganej
postgpowania

do

przeprowadzeriia

o udzielenie zam6wienia na realizacjg rob6t budowlanych objgtych

uzyskanym pozwoleniem na budowg i/lub decyzjq o zezwoleniu

na realizacjg

inwestycji drogowej,

5) etap IV

-

stabilizacja punkt6w granicznych pasa drogowego, dokumentacja

geodezyjno-prawna nie odebrana we wczedniejszych etapach (w tym dokumentacja
konieczna do nabycia nieruchomoSci w trybie ustawy z dnia 13 pa:2dziemika 1998 r.
Przepisy wprowadzajqce ustawy reformuj4ce administracjg publicmq).

$2.

l.

Koszty opracowania poszczeg6tnych etap6w dokumentacji wynosz4:

1)

- 22 300,00 zl brutto,
2) etapu II - 67 100,00 zl brutto,
3) etapu IIa - 100,00 zl brutto,
4) etapu lll-37 200..00 zl brutto
5) etapu IV - 22 519,00 zl brutto
i zostanq sfinansowane w ten spos6b, 2e Gmina udzieli Powiatowi dotacji na zasadach
etapu I

okredlonych w ust. 2, a Powiat sfinansuje pozostale koszty opracowania poszczeg6lnych
etap6w dokumentacj i.

2.

Gmina udzieli Powiatowi dotacji na realizacjg poszczeg6lnych etap6w dokumentacji:

1)

na realizacjg etapu I

-

w wysokoSci 11 150,00 zl brutto (slownie zlotych: jedenadcie

tysigcy sto pigddziesi4t 00/100 ),

2)

na rcalizacjE etapu II

-

w wysoko5ci 33 550,00 zl brutto (slownie zlotych: tzydzieSci

trzy tysiqce pigiset pigidziesiqt 00/100),

3)

na realizacjg etapu IIa

- w r,rysoko6ci 50,00 zl brutto (slownie zlotych: pigidziesi4t

zlotych 00/100),

4) na realizacjg

etapu

III - w

wysokoSci 18 600,00

zl brutto (slownie

zlotych:

osiemnafuie tysigcy sze5iset 00/100),

5)

na realizacjg etapu

IV

-

w wysokodci 11259,00 zl brutto (slownie zlotych: jedena5cie

tysigcy dwieScie pigddziesi4t &iewi96 00/l 00).

3.
4-

Ze strony Powiatu koszty realizacji zadania poniesie PZD.

obslugg finansowo-ksiggowq oraz wszelkiego rodzajt rozliczenia finansowe realizacji
zadania zabezpiecza

5.

Powiat

i

P

ZD.

Gmina zobowiqzuj4 sig do podjgcia dzialari w celu zawarcia odrgbnej umowy,

kt6ra bgdzie regulowai spos6b pokrycia koszt6w realizacji rob6t budowlanych
podstawie dokumentacji.

na

6.'

Strony zgodnie oSwiadczal4, 2e w zwiqzku z zawarciem Umowy, Gminie nie przyslugujq
Zadne rcszczeria dotycz4ce realizacji rob6t budowlanych objgtych dokumentacj4.

7.

Funkcjg inwestora zadania bgdzie petnil PZD.

$3.

l.

Gmina udziela Powiatowi dotacji, na realizacjg ka2dego

z

etap6w opracowywania

dokumentacji, niezale2nie od uzyskania zgody na realizacjg rob6t budowlanych w postaci
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowg i/lub ostatecznej decyzji
realizacjg inwestycji drogowej, o kt6rych mowa w $

l.

o zezwoleniu

na

W przypadku nieuzyskania takiej

zgody, dotacja przekazata na zrealizowanie wcze5niejszych etap6w dokumentacji nie
podlega zwrotowi.

2.

Gmina przekale dotacjg na realizacjg ka2dego z etap6w opracowl'wania dokumentacji
w nastgpuj qcych terminach:

l)

etap I w 2021 r.,

2)
3)

etapyllw2022r.,

4)
5)

etap

III

etap

IV w 2023 r.

etapllaw2022r.,
w 2022r.,

3. Gmina r,;zekaZe Powiatowi dotacjg w

terminie

7 dni od dnia otrzymania od

PZD

wezwania do przekazania dotacji, z zastrzezeniem ust. 4.

4.

Powiat moae wrywa,t Gming do przekazania dotacji czgsciami (w co najwy2ej czterech
czgsciach w danym roku)

i w takim przlpadku Gmina bgdzie przekazywat.

cz9s6 dotacji

ka2dorazowo w terminie 7 dni od otrzymania od PZD wezwania do przekazania cz96ci

dotacji.

5.

Kwoty dotacji bgd4 przekazywane na rachunek Powiatu wskazany w wezwaniu. Za datg
dokonania zaplaty uznaje sig datg uznania rachunku Powiatu.

6.

Kwota dotacji udzielonej na realizacjg:

1) etapu I

opracowywania dokumentacji zostanie wykorzystana przez Powiat do 31

grudnia 2021 r.

2)

etapu

opracowylvania dokumentacji zostanie wykorzystana przez Powiat do 3l

II

grudnia 2022 r.

3)

etapu

II

a opracowywania dokumentacji zostanie wykorzystana przez Powiat do

31

grudfia2O22 t.

4)

etapu

III

opracowywania dokumentacji zostanie wykorzystana przez Powiat do 3l

grudnia2022 r.

5)

etapu

IV opracowylvania dokumentacji zostanie wykorzystana przez Powiat do

grudnia 2023 r.

31

7.

W przypadku podjgcia przez Radg Powiatu uchwaly ustalajqcej wykaz wydatk6w, kt6ie
nie wygasaj4 z uplywem roku bud2etowego, w trybie art. 263 ust. 2 ustawy zdnia 27
sierpnia 2009

r.

o finansach publicznych, Powiat rozliczy dotacjg oraz zwr6ci jej

niewykorzystanq czgSi w terminie l5 dni od dnia okeSlonego w tej uchwale.

8.

Powiat rozliczy dotacjg oraz zwr6ci
bud2etowego

do dnia

3l

jej czg6i

niewykorzystanq do kor{ca danego roku

stycznia nastgpnego roku. Rozliczenie dotacji nast4pi na

podstawie uwierzltelnionych przez PZD kopii: protokol6w odbioru zadania oraz
zaplaconych przez PZD faktur potwierdzajqcych kosZ realizacji zadania.

$4.
Strony zobowiqzujq sig do wspoldzialania w zakresie rcalizacji zadaria, a w szczeg6lnoSci
zobowiqzuj4 sig do bezzwlocmego informowania

wplyw

na

o wszelkich okolicznoSciach

maj4cych

jego realizacjg.

$5.
Umowa zostaje zawarta na czas omaczony, tj. do czasu nealizowaria zadania.

$6.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem
niewaznodci.

$7

w

sprawach nieuregulowanych umowq maj4 zastosowanie przepisy obowi4zujQce w sektorze

finans6w publicznych.

$8
Za datg zawarcia Umowy uznaje sig datgjej podpisania przez ostatniq ze Stron Umowy

$e
Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach: jeden dla Gminy i jeden dla
Powiatu.

Za Powiat:

ZaPZD:

Za Gming:

data i podpis

data i podpis

dala i podpis

data i podpis
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r

