Uchwala Nr 3lI/VIU202l

LARZAD POIVIATU
W I{OIYYM TARGU
ul. B0leslJ\,.,a \Vstvdlileso

Zarz1du Powiatu Nowotarskiego
z dnia 13

l.l

lipca202l r.

34-40fJ '{owy Tar[

W

sprawie: zawarcia pomigdzy Powiatem Nowotarskim

a

Gmin4 Szaflary umowy

dotycz4cej rcalizacji zadania z zakresu dr6g publicznych.

Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz afi. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz4dzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 202O

r. poz.920 z pbin. zm.) ZNz4d

Powiatu Nowotarskiego uchwala, co nastgpuje:

$1

1.

ff 4lsz/2021 ws. udzielenia przez
pomocy finansowej na realizacjg zadania Powiatu

Powiat Nowotarski zawze z Gmin4 Szaflary umowg

Gming Szaflary Powiatowi

pn:,,Poprawa bezpieczertstwa ruchu poprzez wykonanie progdw zwalniajqcych
w miejscowoiciach

2.

Botisko lVyZna, Lipnica Mala oraz wyniesionego przejicia dla

pieszych w miejscowoici Nowa Biqla"

.

Projekt umowy, o kt6rej mowa w ust.

l, stanowi zal4czmk do niniejszej uchwaly.
$2

Wykonanie uchwaly powierza sig StaroScie Nowotarskiemu.

$3
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.
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Zalqcmik do uchvraly nr 3l lNly202l
Zanqdu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 3 lipca 202 I r.
1

Projekl

Umowa Nr 4/Sz/2021
z dnia

zwana dalej Umow4,
zawarta pomigdry Powiatem Nowotarskim, zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez:

1.

Krzyszofa Fabera

2.

Boguslawa Waksmundzkiego

-

Starostg Nowotarskiego,

-

Wicestarostg Nowotarskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowotarskiego Joanny Gronkowskiej,
przy udziale Powiatowego Zarzqila Dr6g w Norrym Targu, zwanego dalej PZD , reprezentowanego
przez Tomasza Moskalika

-

Dyrektora,

a

Gminq Szaflary, zwan4 dalej Gminq, reprezentowan4 przez Rafala Szkaradzifiskiego

-

W6jta Gminy

Szaflary,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Szaflary Anny Golonki,
o nastgpuj4cej tresci:

sl
I

.

Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Gming Powiatowi pomocy finansowej w formie

dotacji celowej, zgodnie

z

Rady Gminy Szaflary

uchwalq Nr

z

dnia

2021 r., na realizacjg zadania Powiatu pn.: ,,Poprawa bezpieczefistwa ruchu poprzez

Wkonanie prog1w zwalniajqcych

w

miejscowoiciach Bafiska WyZna, Lipnica Mala oraz

wyniesionego przejicia dla pieszych w miejscowoici Nowa Biola", zwanego dalej zadaniem.

2.

Pomoc finansowa udzielana jest na realizacjg zadania

w zakesie

Swiadczenia zwiqzane z wykonaniem progu zwalniaj4cego w ci4gu

obejmuj4cym roboty

drogi powiatowej nr

i

inne

1653K

Szaflary - Z4b w miejscowofci Bariska Wyina.

$2

1.

Koszt realizacli zadania w zakresie, o kt6rym mowa w $ 1 ust.

2,

wlmosi 12 000,00 zl brutto

i zostanie sfinansowany w nastgpuj4cy spos6b:

l)

Gmina udzieli Powiatowi na realizacjg zadania dotacji celowej w wysokoSci 6 000,00 zl

brutto. zwanej dalej dotacjq.

2)

2.

Powiat sfinansuje pozostaly koszt realizacji zadania.

W przypadku, gdyby koszt realizrcji zadania mial przekoczyt jego szacunkowy koszt okeSlony

wust. 1, Powiat iGmina zawr4

aneks do Umowy lub odrgbn4 umowg, kt6re b9d4 regulowa6

spos6b pokrycia kosztu realizacji zadania lub ograniczenie zakresu zadania.

3.
4.

Ze strony Powiatu koszt realizacji zadania poniesie PZD.

Obslugg finansowo-ksiggow4 oraz wszelkiego rodzaju rozliczenia finansowe realizacji zadania
zabezpiecza PZD.

5.

Funkcjg inwestora zadania bgdzie pelnil PZD.

s3

l.

Gmina przekafue dotacjg w 2021 r., w terminie 7 dni od dnia otrzymania od PZD wezwania do
przekazania dotacj i zwiqzanej z realizacjq zadania.

2. Dotacja zostanie przekazana na rachunek Powiatu wskazany w wezwaniu.
3. Dotacja zostanie wykorzystana przez Powiat do 30 .12.2021 r.
4. Powiat rozliczy udzielon4 dotacjg oraz z*r6ci jej niewykorzystan4 c2956 w terminie 15 dni po
uplywie terminu wykorzystania dotacji. Rozliczenie dotacji nast4pi na podstawie
uwierrytelnionych przez PZD kopii: protokol6w odbioru zadania w zakesie, o kt6rym mowa
w $ I ust. 2, oraz zaplaconych prznzPZD faktur potwierdzajAcych kosztjego realizacji.

$4
Wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewaZno6ci.

$s

W

sprawach nieuregulowanych Umow4 maj4 zastosowanie przepisy obowiqzuj4ce

w

sektorze

finans6w publicznych.

$6
Umowg sporz4dzono w trzech jednobrani4cych egzemplarzach, po jednym dla: Powiatu, Gminy

iPZD.
Za Powiat Nowotarski:

ZrP7,D:

Za Gminq Szaflary:
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