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Uchwala Nr 396/D(2021

Zarzqdu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 7 wrzeSnia 2021 r.

sprawie: zawarcia pomigdzy Powiatem Nowotankim a Gminq Jablonka umowy
dotycz4cej realizacji zadania z zakresu dr6g publicznych.

Na podstawie art. 6 ust.
o samorz4dzie powiatowym (tekst

I

oraz art. 32 ust. 1 ustawy

z dnia 5 czerwca 1998

r.

jednolity Dz. rJ. z 2020 r. po2.920, z p6in. zm.) Zarz4d

Powiatu Nowotarskiego uchwala, co nastgpuje:

$1

L

powiat Nowotarski zawrze z Gminq Jablonka umowg

ff

1/Jl202l ws. udzielenia przez

GminE Jablonka Powiatowi pomocy finansowej

na

rcalizacjg zadania Powiatu

pn.:,, Ilmieszczenie radarowych wyiwietlaczy prgdkoici na drogach powialowych na
terenie Powiatu Nowotarskiego

2.

".

Projekt umowy, o kt6rej mowa w ust.

l, stanowi zat4cmik

do niniejszej uchwaly.

$2
Wykonanie uchwaly powierza sig StaroScie Nowotarskiemu.

$3
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.
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Karol hr4piec
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ndzki

ff 3961lJJ2021
Zarzqdu Powiatu Nowotarskiego
z dnia \\rze(nia 202 1 r.
Zalqcmik do uchwaly

l

.

umowail; uJl2021
zwana dalej Umowq,

zawarta pomigdzy Powiatem Nowotarskinrr zwanym dalej Powiatem, reprezentowanlm
ptzez:

l.

Krzysztofa Fabera

2.

Boguslawa Waksmundzkiego

-

Starostg Nowotarskiego,

-

Wicestarostg Nowotarskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowotarskiego Pani Joanny Gronkowskiej,

przy ,tdziale Powiatowego Zarzqda Dr6g
reprezentowanego przez Tomasza Moskalika

-

w

Nowym Targu, zwanego dalej PZD,

Dyrektora,

a

Gmin4 Jablonka, zwanq dalej Gminq, reprezerfiowanq przezi
Antoniego Karlaka

-

W6jta Gminy Jablonka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jablonka Pani Danuty Samiak,
o nastgpuj ecej tresci:

$1

L Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Gming Powiatowi pomocy finansowej w formie
dotacji celowej, zgodne z uchwal4 Nr XXXII/240/2021 Rady Gminy Jablonka zdfia26

marca 202h. na realizacjg zadania polegajqcego na umieszczeniu radarowych
wy5wietlaczy prgdkodci na drogach powiatowych nr 1675K Jablonka

Lipnica Mala, 1677K Ztbrzyca G6ma

-

Sidzina

-

Bystra

-

-

Lipnica Mala w m.

I-gtownia w m. Zttbrzyca

G6ma, zwanego dalej zadaniern.

2.

Zaktes rzeczory zadania obejmuje zakup
prgdko6ci w ciqgu dr6g powiatowych

Malu 1677K Zubrzyca G6ma

-

i

monta:2

2

szt. radarowych wydwietlaczy

nr 1675K Jablonka - Lipnica Mala w m' Lipnica

Sidzina

-

Bystra

-

Lgtownia w m. Zrtbrzyca G6ma oruz

przygotowanie projekt6w stalej organizacji ruchu dla umies zczenia ww. wz4dzeh.

s2

1.

Koszt realizacji zadania wynosi

32 000,00

zl brutto i

zostanie sfinansowany

w nastgpuj4cy spos6b:

1) Gmina udzieli Powiatowi na realizacjg

zadania dotacji celowej

w wysokoSci

507o

kosz6w realizacji zadania, jednakZe w kwocie nieptzektaczaj4cej 16 000,00 zl brutto,
zwanej dalej dotacj4,

2)

2.

Powiat sfinansuj e pozostaly koszt realizacj i zadartia.

Ze strony Powiatu koszt realizacji zadania poniesie PZD.

3.

Obslugg finansowo-ksiggowq oraz wszelkiego rcdza1u rozliczenia finansowe rcalizacji
zadan a zab ezpiecza P ZD.

4.

Funkcjg inwestora zadania bgdzie pelnit PZD.

1. Gmina przekuie

dotacjg

w

$3
2021 r., w terminie 7 dni od dnia otrzymania od PZD

wezwania do przekazania dotacji zwi4zanej z realizacjq zadania.

2.
3.
4.
5.

Dotacja zostanie przekazara na rachunek Powiatu wskazany w wezwaniu.
Dotacja nie mo2e byi wydatkowana na inny cel niz okredlony w Umowie.
Dotacja zostanie wykorzystan a przez Powiat do 30.12.2021 r.

Powiat rozliczy udzielonq dotacjg oraz zwr6ci jej niewykorzystanq czg56 w terminie

15

dni po uply"wie terminu wykorzystania dotacj i. Rozliczenie dotacji nast4pi na podstawie
uwierzytelnionych przez PZD kopii: protokol6w odbioru zadania oraz zaplaconych przez
PZD faktur potwierdzaj 4cych kos zt realizacji zadar.ia.

s4
Wszelkie zmianv i uzupelnienia Umowy wymagaj4 formy pisemnej pod

rygorem

nlewaznoscl.

$s
W sprawach nieuregulowanych Umow4 majq zastosowanie przepisy obowiqzujqce w sektorze
finans6w publicznych.

$6
Za datg zawarcia Umowy uznaje sig datE jej podpisania przez ostatniq ze Stron Umowy

$7
Umowg sporzqdzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach: jeden dla Gminy i jeden dla
Powiatu.

Za Powiat:

ZaPZD:

Za Gming:

data i podpis

data i podpis

data i podpis

data i podpis
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Krzysztof Faber

