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Uchwala Nr 395/DU2021

Zarz1lht Powiatu Nowota rskiego

z dnia 7 wrzeSnia 2021 r.
W

sprawie: zawxcia pomigdzy

Powiatem Nowotarskim a Gminq Rabka-Zdroj umowy

dotycz4cej realizacji zadania z zakresu dr6g publicznych.

Na podstawie art. 6 ust.

I

oraz afi. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorz4dzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020

r. poz. 920 z pdin. zm.) Zarz4d

Powiatu Nowotarskiego uchwala, co nastgpuje:

$1

l.

Powiat Nowotarski zawrze z Gmin4 Rabka-Zdr6j umowg ws. udzielenia przez Gming

na

rcalizacjq zadNia Powiatu

w km 0+980

w miejscowoici Rabka Zdrdj'

Rabka-Zdroj Powiatowi pomocy finansowej
prn.:

,,Przebudowa przejicia dla pieszych

Miasto i Gmina Rabka-Zdr6j /Powiat Nowotars ki ".

2.

Projekt umowy, o kt6rej mowa w ust. 1, stanowi zal4cznik do niniejszej uchwaly.

$2
Wykonanie uchwaly powierza sig StaroScie Nowotarskiemu.

$3
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.
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Zal4cznik do uchwaly nt 395/lxl202l
zarzqdu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 7 wrzeSnia 2021 r.

ZAR

wh"
rul.

Pmjekl

Umowa

Bol

Nr_

zwana dalej Umow4,

zawarta pomigdzy Powiatem Nowotarskim, zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym
pfzez'.

1.
2.

Krzysztofa Fabera

-

Starostg Nowotarskiego,

Boguslawa Waksmundzkiego

-

Wicestarostg Nowotarskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowotarskiego Pani Joanny Gronkowskiej,

przy urdziale Powiatowego Zarzqdru Dr6g
reprezentowanego paez Tomasza Moskalika

-

w

Nowym Targu, zwanego dalej PZD,

Dyrektora,

a

Gminq Rabka-7dr6j, zwan4 dalej Gminq, reprezentowan4 przez:
Leszka Swidra

-

Burmistrza Rabki-Zdroju,

przy konrasygnacie Skarbnika Gminy Rabka-Zdr6j Pani Gratzyny Dziechciowskiej,
o nastgpuj 4cej tre6ci:

s1
L Pruedmiotem Umowy jest udzielenie przez Gming Powialowi pomocy finansowej
w formie dotacji celowej, zgodrue z uchwalq Nr )c(XV/312l21 Rady Miejskiej w Rabce -

zdrolu z dnia 26 majla 2o21r.

w

sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizacjg

zadania Powiatu pn... ,, Przebudowa przejicia dla pieszych w km 0+980 w miejscowoici

i Gmina Rabka-zdr6j/Powidt Nowotarski" , z]ranego dalej zadaniern.
Zakres rzeczow zadania obejmuje roboty, uslugi (takie jak min.: pelnienie nadzoru
inwestorskiego) i inne swiadczenia zrvi4zane z przebudow4 przejscia dla pieszych w km

Rabka Zdr6j, Miasto

2.

0+980 w miejscowoSci Rabka Zdroj w ci4gu drogi powiatowej nr 1668K Rabka-SkawaNaprawa.

$2
warunkiem realizacji Umowy jest pozyskanie przez Powiat Srodk6w finansowych na
realizacjg zadania w ramach Rz4dowego Funduszu Rozwoju Dr6g' W przypadku nie
pozyskania tych Srodk6w, Umowa nie podlega wykonaniu

ulega rozwiqzaniu bez

jej Strony dodatkowych oSwiadczeri, a jej Stronom nie
nawzajem z tego tlutu indne roszczenia'

potrzeby skladania przez
przyslugujq wobec siebie

i

s3

l.

Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 58 200100 zl brutto i zostanie sfinansowany

w nastgpujqcy spos6b:

l)

Gmina udzieli Powiatowi na realizacjg zadania dotacji celowej w wysokodci 50%

kosZ6w rcalizzcli zadani4 kt6re Powiat jest zobowiqzany pokry6 ze 6rodk6w
wlasnych, jednalc2e w kwocie nieprzek;raczaj4cej 14 500,00

zl brutto, zwanej

dalej

dotacj6

2)

Powiat sfinansuje pozostaly kosa realizacji zadania, w kwocie 43 700,00

zl brutto,

z kt6rej c2956 pochodzi6 bgdzie ze 5rodk6w, o kt6rych mowa w $ 2.

2.
3.

Ze strony Powiatu koszt realizacji zadania poniesie PZD.
Obstugg finansowo-ksiggowq oraz wszelkiego rodzaju rozliczenia finansowe realizacji
zadania zab ezpi ecza

4.

l.

P

ZD.

Funkcjg inwestoru zadariabgdzie pelnil PZD.

Gmina przekt2e dotacjg

w

$4
2021 r., w terminie 7 dni od dnia otrzymania od pZD

wezwania do przekazania dotacji.

2.
3.
4.
5.

Dotacja zostanie przekazana na rachunek Powiatu wskazany w wezwaniu.
Dotacja nie moze by6 wydatkowana na inny cel ni2 okreSlony w Umowie.
Dotacja zostanie wykorzystan a przez Powiat do 30.12.2021 r.

Powiat rozliczy udzielon4 dotacjg oraz zwr6ci jej niewykorzystanq czgd6 w terminie

dni po uptywie terminu wykorzystania dotacji. Rozliczenie

dotacj

i nasqpi

15

na podstawie

uwierzytelnionych przez PZD kopii: protokol6w odbioru zadania oraz zaplaconych przez
PZD faktur potwierdzajqcych kosn realizacji zadania.

ss
Wszelkie zmianv i uzupelnienia Umowy wymagajq formy pisemnej pod
rygorem
nrewlvnosct.

$6

w

sprawach nieuregulowanych Umow4 mai4 zastosowanie przepisy obowiqzujqce w sektorze

finans6w publicznych.

$7
Za datg zawarcia Umowy uznaje sig datg jej podpisania przez ostatni4 ze Stron Umowy.

s8
Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach: jeden dla Gminy i jeden dla
Powiatu.
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PZD':
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