Uchwala

zARZAD POWIATU
W NOWYM TARGU
rl

Zarz4du Powiatu Nowota rskiego

Boleslawa Wstvdliwego ! 4
1,1_.tr00

z dnia 25

Nowy Targ

W

sprawie:

Nr2l3Nl202l
maja202l r.

zawarcia pomiEdzy Powiatem Nowotarskim

a Gmin4 Nowy Targ umowy

dotycz4cej realizacji zadania z zalrre*t dr6g publicznych.

Na podstawie art. 6 ust.

I

oruz afi. 32 ust.

o samorzqdzie powiatowym (tekst jednolity Dz.

I

ustawy

z dnia 5 czerwca 1998 r'

lJ. z 2020 t. poz.

920'1 Zarz4d Powiatu

Nowotarskiego uchwala. co nastgpuje:

$1

1.

Powiat Nowotarski zawrze z Gmin4 Nor+ry Targ umowg nr 3/GNT/2021 ws. udzielenia
przez Gming Nowy Targ Powiatowi pomocy finansowej na realizacjg zadania Powiatu
pn.: Rozbudowo drogi powiatowej nr 1661K Trute - Klikuszowa - obidowa (budowa
,,

chodnika) - etaP

2.

II".

projekt umowy, o kt6rej mowa w ust. 1, stanowi zal4cztttk do niniejszej uchwaty.

$2
Wykonanie uchwaly powierza sig Staro6cie Nowotarskiemu.

$3
Uchwala wchodzi w irycie z dniem podjgcia.
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dria

2021 t.

Pmjekt

Umowa Nr 3/GNT/2021

r

z dnia

zwana dalej Umow4,
zawarta pomigdry Powiatem Nowotarskim, zwanym dalej Powiatem, reprezentowan)m przez:

.

I

2.

Krzysztofa Fabera

-

Starostg Nowotarskiego,

-

Boguslawa Waksmundzkiego

Wicestarostg Nowotarskiego,

przy kontrasyglacie Skarbnika Powiatu Nowotarskiego Pani Joanny Gronkowskiej,
przy udziale Powiatowego
przez Tomasza Moskalika

Z*t{ldII Dr6g w Nowym Targu, zwanego dalej PZD, reprezentowanego

-

Dyreklora,

a

Gminq Nowy Targ, zwanq dalej Gminq, reprezentowanq paez Jana Smarducha

-

W6jta Gminy

Nowy Targ,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowy Targ Pani J6zefu Bryniarskiej,
o nast9puj4cej tresci:

1.

$1
Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Gming Powiatowi pomocy finansowej w formie
r"
Rady Gminy Nowy Targ z dnia
dotacji celowej, zgodnte z uchwal4 Nr
na realizacjg zadania Powiatu

pnj ,, Rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute - Klikuszowa

Obidowa (budowa chodnika) - etap

2.

II",-zwanego dalej zadaniem.

Zabes rzeczory zadaoia obejmuje roboty
powiatowej nr 1661K Trute
oraz l+608

1.

-

-

Klikuszowa

i

inne

- obidowa

-2021

swiadczenia zr$tiqzane
w km Gr499,25

'

-

z rozbudow4 drogi

0+745,1+200

-

l+539,30

l+679,70 w m. Trute i Lasek.

Koszt realizacji zadania

s2
wynosi 1 500 000,00 zl brutto i

zostanie sfinansowany w nastgpuj4cy

spos6b:

l)

zl
Gmina udzieli Powiatowi na realizacjg zadania dotacji celowej w wysokosci 750 000'00

brutto. zwanej dalej dotacjq

2)

2.

Powiat sfinansuje pozostaly koszt realizacji zadaria'

W przypadku, gdyby kosa realizacji zadania mial przekoczy6 jego szacunkowy koszt oke{lony
regulowai
w ust. 1, Powiat i Gmina zawrq aneks do Umowy lub odrgbn4 umowg' kt6re b9d4
spos6b pokrycia kosztu realizacji zadania lub ograniczenie zakresu zadania'

3.

Ze strony Powiatu koszt realizacji zadania poniesie PZD'

4.obsluggfinansowo-ksiggow4orazwszelkiegorodzajurozliczeniafinansowerealizacjizadaaia
zabezpiecza PZD.

5.

Funkcjg inwestora zadania bgdzie pelnil PZD.

$3

l.

Gmina przektZe dotacjg w 2021 r., w terminie 7 dni od dnia otrzymania od PZD wezwania do
przekazania dotacji zwi4zanej z realizacl4 zadania.

2.
3.
4.

Dotacja zostanie przekazana na rachunek Powiatu wskazany w wezwaniu.
Dotacja zostanie uykorzystana przez Powiat do 30.12.2021 r.
Powiat rozliczy udzielon4 dotacjg oraz *vr6ci

jej

niewykorzystanq czg56 w terminie 15 dni po

uplyrvie terminu wykorrystania dotacji. Rozliczenie dotacji nast4pi

na

podstawie

uwierzyelnionych pnez PZD kopii: protokol6w odbioru zadania oraz zaplaconych przez pZD
faktur potwierdzaj4cych kosa realizacji zadania.

s4
Wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewa2no6ci.

$s

W

sprawach nieuregulowanych Umowq maj4 zastosowanie przepisy obowi4zujqce
finans6w publicznych.

w

sekorze

s6
Umowg sporz4&ono w trzech jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednym dla: powiatu, Gminy

iPZD.

Za Powiat Nowotarski:

ZaPZD:

Za Gminq Nowy Targ:
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