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Zarzqdru Powiatu Nowotarskiego
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Targ

z dnia 31

maja2022r.

sprawie: zawarcia pomigdzy Powiatem Nowotarskim a Gmin4 Czamy Dunajec

umowy

dotycz4cej realizacji zadNtia z zakresu dr6g publicznych.

Na podstawie art. 6 ust. 1 oruz arl.32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzedzie
powiatowym (tekst jednolity Dz.lJ. z 2022 r. poz. 528 z p6in z]rn.) Zarzad Powiatu Nowotarskiego
uchwala, co nastgpuje:

$1

1.

Powiat Nowotarski zawrze

z

Gminq Czamy Dunajec umowg ws. udzielenia przez Gming

Czamy Dunajec Powiatowi pomocy finansowej na realizacjg zadania Powiatu pn.: ,,Rozbudowa
drogi powiatowej 1655K Rogoinik-Ciche km 6+305- km 6+949 w m. Ciche oraz 165lK Czamy
Dunaj ec-Poronin km 9+440- lon 10+880 wm. Ratul6w".

2.

Projekt umowy, o kt6rej mowa w ust. 1, stanowi zal1cznik do niniejszej uchwaty.

$2
Wykonanie uchwaly powierza sig Starodcie Nowotarskiemu.

$3
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.
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Zalqcznik do uch\raly nr 259ND022
Zarzqdu Polviatu Nowot6rskiego
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Projekt

Ir

Umowa

nrPZD-2P.073.

.2022

zwana dalej Umow6
zawarta pomigdzy Powirtem Nowotarskinr, zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez:

1.

Krzysztofa Fabera

2.

Boguslawa Waksmundzkiego

-

Starosq Nowotarskiego,

-

Wicestarostg Nowotarskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowotarskiego - Joanny Gronkowskiej,

przy

ludziale Powiatowego Zatzqi,/u

Dr6g

reprezentowanego przez Tomasza Moskalika

-

w

Nowym Targu, zwanego dalej PZD,

Dyrektora,

a

Gminq Czarny Dunajec, z,van4 dalej Gminq, reprezentowanq przez:
Marcina Ratulowskiego

-

W6jta Gminy Czamy Dunajec,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Czamy Dunajec - Moniki Styrczuli,
o nastQpuj qcej tre6ci:

sr
1.

Przedmiotern Umowy jest udzielenie przez Gming Powiatowi pomocy finansowej w formie
Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia
dotacji celowej, zgodnie z uchwalq nr

T*4*rr*roronn**";'";\T:;^;;:r'::*;,:;"'::t:t:;::;
Dunajec_Poronin km 9+440. ton t0+880 w m. Ratul6w,,, zwanego dalej zadaniem.
2. Zakres rzeczory zadania obejmuje roboty, ustugi (takie jak min.: pelnienie nadzoru

inwestorskiego, opracowanie

opinii

z rozbudow4 drogi powiatowej 1655K

technologicznych)

i inne Swiadczenia nvi4zane

Rogoznik{iche km 6+305- km 6+949 w m. Ciche oraz

165lK Czamy Dunajec-Poronin km 9+440- km l0+880 w m' Ratul6w

s2
przez Powiat Nowotarski
Zadanie jest realizowane przy udziale 6rodk6w finansowych pozyskanych

w ramach Rz4dowego Funduszu Polski I-ad: Progam Inwestycji Strategicznych'

$3
I

Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 7189 067100 zl brutto

w nastgpuj4cy spos6b:

i

zostanie sfinansowany

I

)

Gmina udzieli Powiatowi na realizacjg zadania pomocy finansowej

w formie dotacji

celowej, zwanej dalej dotacjq, w wysoko6ci 50% koszt6w realizacji zadanig kt6re Powiat

jest zobowipany pokry6 ze Srodk6w wlasnych, jednakZe w kwocie nieprzekraczajqcej

I 066 132,00 zl brutto;

2)

Powiat sfinansuje pozostale koszy realizacji zadania, z kt6rej cz95i pocho&i6 bgdzie ze
Srodk6w, o k16rych mowa w $ 2.

2.
3.

Ze strony Powiatu koszt realizacji zadania poniesie PZD.

Obsfugq finansowo-ksiggowq oraz wszelkiego rodzaju rozliczenia finansowe realizacji zadanta

zabezpieczaPZD.

4.

l.

Funkcjg inwestora zadania bgdzie pelnil PZD.

s4
Gmina Czamy Dunajec przekuirc dotacjg w nastgpuj4cych terminach:

l)

129

7

52,00 zl (slownie zlotych: sto dwadziedcia dziewigi tysigcy siedemset pigidziesi4t dwa

001100) w 2022 r., w terminie 7 dni od dnia otrzymania od PZD wezwania do przekazania

dotacji;

2)

936 380,00 zl (slownie zlotych: dziewig6set trzydzieici sze5i tysigcy trzysta osiemdziesiqt
00/100) w 2023 r., w terminie 7 dni od dnia otrzymania od PZD wezwania do przekazania

dotacji,
z zastrzezeniem !sl. 2.

2'

Powiat mo2e wtywac Gming do przekazania dotacji czgdciami (w co najwy2ej dw6ch czgsciach

w danym roku)

i

w takim przypadku Gmina bgdzie przekazyrvad

czgSd

dotacji ka2dorazowo

w terminie 7 dni od otrzymania od PZD wezwania d o przekazania czgdci dotacji.

3. Kwota dotacji okreslona w ust. I pkt. I zostanie wykorzystana przez powiat do 31.12.2022 r.
4. Kwota dotacji okreslona w ust. I pkt. 2 zostanie wykorzystana przez powiat do 3l .12.2023 r.
5. Dotacja zost arue przekazata na rachunek powiatu wskazany w wezwaniu.
6. Powiat rozliczy dotacjg, o kt6rej mowa w ust. 3 oraz zwr6ci jej niewykorzystanq czgd6
w terminie do dniaSl stycznia 2023 r.

7'

Powiat rozliczy dotacjg

o kt6rej mowa w

ust.

4

oraz zwr6ci

jej

niewykorzystanq czgs6

w terminie do dnia 31 styczfia 2024 r.,

8. w

przypadku podigcia przez Radg powiatu uchwaly ustalai4cej wykaz wydatkow,
kt6re nie
wygasajq z uplywem roku budzetowego, w trybie art. 263 ust. 2 \stawy zdnia 27
sierpnia 2009
r. o finansach publicznych, Powiat rozriczy dotacjg oraz zwr6ci jej niewykorzystan4 czgs6
w terminie 15 dni od dnia okre5lonego w tej uchwale.

9.

Rozliczenie dotacji nastqpi na podstawie uwierzytelniony ch przez pZD kopii: protokol6w

odbioru

zadani

a

oruz zaplaconych przez PZD faktur (w tym faktury zaliczkowej)

potwierdzaj4cych koszt realizacj i zadania.

ss
Wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewainodci.

$6

W

sprawach nieuregulowanych Umowq maj4 zastosowanie przepisy obowi4zuj4ce

w

sektorze

finans6w publicznych.

s7
Za datg zawarcia Umowy uznaje sig datg jej podpisania przez ostatri4 ze Stron Umowy'

s8
Umowg sporz4dzono

w

dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzzch: jeden dla Gminy i jedat dla

Powiatu.

Za Powiat:.

ZaPZD:

Za Gming:

data i podpis

data i podpis

data i podpis

data i podpis
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