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sprawie:

Uchwala Nr 357/VIII/202 I

Zarzqdu Powiatu Nowota rskiego
z dnia 17 sierpnia 2021 r.

zawarcia pomigdzy Powiatem Nowotarskim a Gminq Lapsze Ni2ne umowy
dotyczqcej realizacji zadania z zakresu dr6g publicznych.

Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz att.32 ust.

I

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorzqdzie powiatowym (tekst jednolity Dz. lJ. z 2020

r. poz- 920 z p6im. zm.) Zan4d

Powiatu Nowotarskiego uchwala, co nastgpuje:

$1

l.

Powiat Nowotarski za.wze z Gminq Lapsze Niine umowE ws. udzielenia przez Gminq

Niine Powiatowi pomocy finansowej na realizacjg zadania Powiatu pn.:
do km
,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1642K Grori - Trybsz - Niedzica od km l+840,00

Lapsze

2+305,00 wraz z budowq mostu na rzece Bialks w lon 2+ 131,50 w miejscowoici Trybsz, Powiat

Nowotarski"

2.

projekt umowy, o kt6rym mowa w ust. 1, stanowi zalqcznik do niniejszej uchwaly.

$2
Wykonanie uchwaly powierza si9 Staro6cie Nowotarskiemu.

$3
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia.
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zsrzqdu Powiatu Nowotaaskiego
z

dnia I 7 sicrpda 202 I

r-

Pr)irkr

Umowa Nr
zwana dalej Umow4,

zawarty pomigdzy Powiatem Nowotarskim, zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym
przez"

1.

-

2.

przy kontrasygnacie

_

przy udziale Powiatowego Zarzqdru Dr6g

w

Nowym Targu, zwanego dalej PZD,

reprezentowanego prz ez
a

Gmin4 Lapsze Niine, zwanq dalej Gmin4, reprezentowan4 przez lakuba Jamroza

-

W6jta

Gminy tr-apsze Niine,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lapsze NiZne Jacka Jachymiaka,
o nastgpuj qcej tredci:

$r

1.

Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Gming Powiatowi pomocy finansowej w
formie dotacji celowej, zgodnie z uchwal4 Nr XXIX-277121 Rady Gminy Lapsze Ni2ne z
dnia 30 czerwca 2021r, na realizacjg zadania Powiatu pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej

nr 1642K Grofi - Trybsz Niedzica od bn I+840,00 do km 2+305,00 wraz z budowq
mostu na rzece Bialkn w km 2+131,50 w miejscowoici Trybsz, Powial Nowotarski",
zwanego dalej zadaniern.

2.

Zakres rzeczory zadania obejmuje roboty, ustugi (takie
inwestorskiego, opracowanie opinii technologicznych)
z rozbudow4 drogi powiatowej

i

jak min.: pelnienie nadzoru
inne Swiadczeria

zwi4za.ne

nr 1642K Grori - Trybsz - Niedzica od km l+840,00 do

km 2+305,00 wraz z budowq mostu na rzece Bialka w km 2+131,50 w miejscowoSci
Trybsz.

l.

$2
Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 13 556 635,00

zl

brutto

i

zostanie

sfinansowany w nastgpuj4cy spos6b:

l)

Gmina udzieli Powiatowi na realizacjg zadania dotacj i celowej

w

koszt6w realizzcji zadania, jednakze w kwocie nieprzekraczaj

eJ 6778 316,00 zl

brutto, zwanej dalej dotacjq, z zastrzezeniem vst.2.

2)

Powiat sfinansuje pozostaly koszt realizacji zadania.

qc

wysoko5ci 50%

2.

W przypadku uzyskania przez Powiat dofinansowania zadania, Gmina udzieli Powiatowi
na realizacjg zadania dotacji w wysokoSci 50% kosa6w realizacji zadari4 kt6re Powiat,

zgodnie z umow4 reguluj4cq poryZsze dohnansowanie, bgdzie zobowiqzany pokry6 ze
Srodk6w wlasnych, jednakze w kwocie nieprzekraczaj4cej 6 778 316,00 zl brutto.

3.
4.

Ze strony Powiatu koszt realizacji zadania poniesie PZD.

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

5.

Funkcjg inwestora zadania bgdzie pelnil PZD.

$3

l.

Gmina [,apsze Niine przekaze dotacjg w nastgpuj4cych terminach:

l)

1500000,00 zl (slownie zlotych: jeden milion pig6set tysigcy, 00/100)

w

2021 r.,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania od PZD wezwarria do przekazania dotacji.

2) 5 278 316,00 zl

(slownie zlotych:

pigi milionow dwieScie

siedemdziesi4t osiem

tysigcy trzysta szesnaScie, 00/100) w 2022 r., w terminie 7 dni od dnia otrzymania od
PZD wezwania do przekazania dotacji.

2. Dotacja zostanie przekazata na rachunek Powiatu wskazany w wezwaniu.
3. Dotacja nie mo2e by6 wydatkowana na inny cel ni2 okeslony w Umowie.
4. Kwota dotacji okreSlona w ust. I pkt. 1 zostanie \ryykorzystana przez

Powiat do

30.12.2021 r.

5. Kwota dotacji okre5lona w ust. 1 pkt. 2

zostanie wykorzystana przez Powiat do

30.12.2022 r.

6.

Powiat rozliczy udzielonq dotacjg oraz zwr6ci

jej niewykorzystanq czg56 w terminie

15

dni po uplywie terminu wykorzystania dotacji. Rozliczenie dotacji nastqpi na podstawie
uwierzytelnionych przez PZD kopii: protokol6w odbioru zadania oraz zaplaconych przez
PZD faktur potwierdzaj 4cych kos zt realizacji zadania.

$4
Wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem
niewaznoSci.

$5

w

sprawach nieuregulowanych Umowq majq zastosowanie przepisy obowigui4ce w sektorze

finans6w publicznych.

$6
Za dalg zawarcia Umowy uznaje sig datg jej podpisania przez ostatni4 ze Stron Umowy.

$7
Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplrzach, jeden dla Gminy i jeden dla
Powiatu.

Za

Powiat:

Za

PZD:

data i podpis

Za Gming:
data i podpis

data i podpis
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