ZARI-,\D P() r\'/lATU Uchwala Nr 353/VIII/2021
\\T NO\\'Y\{ TARGU
rl. Iloj;rlrira \\'srvdli..rego 1a Zarzqiltu Powiatu Nowotarskiego

'r-r-r(r{r\o\vTarE

W

zdniarTsierpnia 202rr.

sprawie: zawarcia pomigdzy Powiatem Nowotarskim a Gmin4 Spy'tkowice aneksu
do umowy dotyczqcej realizacji zadania z zak'resu dr6g publicznych.

Na podstawie art. 6 ust.
o samorzqdzie powiatowym (tekst

I

oraz art. 32 ust.

I

ustawy

z dnia 5 czerwca

1998 r'

jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z poLn. mt.) Zaru4d

Powiatu Nowotarskiego uchwala, co nastgpuje:

$1

l.

Powiat Nowotarski zawrze z Gmin4 Spytkowice aneks do umowy rtr 11512021
16 czsrtrca 2O21

r.

ws. udzielenia przez Gming Spytkowice Powiatowi

z

drria

pomocy

finansowej na realizacjE zadania Powiatu pn.:,, Umieszczenie radarowych wyiu'ietlaczy

prgdkoici na drogach powiatowych na terenie Powiolu Nowotarskiego"

2.

Projekt aneksu, o kt6rym mowa w ust.

.

l, stanowi zal4cznik do niniejszej uchwaly.

$2
Wykonanie uchwaly powierza sig Starodcie Nowotarskiemu'

$3
Uchwala wchodzi w irycie z dniem podjgcia.
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Karol hrzyptec

Zd4canik do uchwaly nr 3 53,^r'[12021
Zarr4du Powialu Nowola6kicgo
z dnia 17 sierpria 2021 r.

ZARZ4D PowIATU
W NOWYN4 TAITGU
ul. Boleslarva Wstvdliwego l4
34-400 Nowy Tarl

Projekt

Aneksnrlzdnia

r.

Nr 1lSl202l z dnia 16 czerwca 2O2l r., zwanej dalej Umow4,

do Umowy

zawarty pomigdry Powiatem Nowotarskim, zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez:

I
2

przy kontrasygnacie
reprezentowanego
przy udziale Powiatowego Zartrydu Dn6g w No*ym Targu, zwanego dalej PZ'D'
przez
a

Papanka - W6jta Gminy
Gminq Spytkowice, zwan4 dalej Gminl, reprezentowanq przez Ryszarda

Splkowice,
przy kontrasygaacie Skarbnika Gminy Splkowice Pani Kataflyny Szlachetka'
o nastgpuj4cej tre6ci:

$l
g2 ust.

t)

I pkt I

Umowy otrzymuje nastqpujqce brzmienie:

formie dotacji celowej'
hoslfiw realilacii zadania' jednokie w kwocie

pomocy fnansowej
,,Gmina udzieli Powiatowi na realizacjg zadania

zwanej dalej dotacjq, w wysokoici 50
nieprzel*aczajqcej

I

%

w

000'00 zl btuto"'

$2.
Pozostale postanowienia Umowy pozostaj4 bez zmian

$3.

Aneks sporz4dzono

w

trzech

jednobrzniqcYch egzemPlarzach,

po jednym dla:

Powiatu

Nowotarskiego, GminY i PZD.

Zr Powiat Nowotarski:

7.a

PZD:

Za Gming SPYtkowice:
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