Uchwala Nr 299N1U2021

ZARZAD POWI:
W NOWYM TA''
ul. Boleslawa Wstydli!'

Zarzqdu Powiatu Nowotarskiego

-

z dnia 6lipca 2021 r.

34-400 NowY Tar'

W

sprawie:

zawarcia pomigdzy Powiatem Nowotarskim

a Gminq Nowy Targ

umowy

dotyczqcej rcalizaili zadaria z zakresu dr6g publicznych.

Na podstawie art. 6 ust.

I

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

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

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

Powiatu Nowotarskiego uchwala, co nastgpuje:

$1

1.

Powiat Nowotarski zawtze z Gminq Nowy Targ umowg nr 1/GNT/2021 ws. udzielenia
przez Gming Nowy Targ Powiatowi pomocy finansowej na realizacjg zadania Powiatu

pn.:,, (Jmieszczenie rodarowych wyiwietlaczy prgdkoici na drogach powiatowych na
t ereni

2.

e P owiatu Nowotars kie go "

.

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

$2
Wykonanie uchwaly powierza sig StaroScie Nowotarskiemu.

$3
Uchwala wchodziw irycie z dniem podjgcia.
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Zalqcmik do uchwaly nt 299N1V2021
Zarzadu Powiatu Nowotarsliego
z dnia 6 lipca 202

::,

' ':

I r.

u.o*"#iilxryzozr
z dnia _,
zwana dalej Umow4,

zawarta pomigdry Powiatem Nowotarskim, zwanSm dalej Powiatem, reprezentowanym przez:

. Krzysztofa Fabera - Starostg Nowotarskiego,
2. Boguslawa Waksmundzkiego - WicestarostQ Nowotarskiego,
I

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowotarskiego Joanny Gronkowskiej,
przy udziale Powiatowego Zarzqdt Dn6g w Nowym Targu, zwanego dalej PZD, reprezentowanego
przez Tomasza Moskalika

-

Dyrektora,

a

Gmin4 Nowy Targ, zwanq dalej Gminq, reprezentowanE przez lana Smarducha

-

W6jta

Gminy Nowy Targ,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowy Targ J6zefu Bryniankiej,
o nastgpuj 4cej tredci:

sl
l.

Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Gming Powiatowi pomocy finansowej w forrnie dotacji

celowej, zgodn ie z uchwal4 Nr XXIV216l202l Rady Gminy Now y Targ z dnia 25 marca 2021r.,

ta

realizacjg zadania polegaj4cego na umieszczeniu radarowych wy6wietlaczy prgdko6ci na drogach

powiatowych nr 1659K Maruszlna

nr

oraz

1645K Nowa Biala

-

- Ludimien - Cz.any Dunajec w miejscowoSci Lud2mierz

Bialka Tatrzatiska w miejscowoSci Nowa Biala, zwanego dalej

zadaniem.

2. Z,ak;es iraczowy zadania obejmuje zakup

i

montaZ

w ci4gu dr6g powiatowych nr 1659K Maruszyna
Biala

-

-

2 sa.

Lludimien

radarowych wy(wietlaczy prgdkoSci

-

Czarty Dunajec i nr I 645K Nowa

Bialka Tatrzaliska oraz pr4ygotowanie projekt6w stalej organizacji ruchu dla umieszczenia

ww. urz4dzeri.

l.

Koszt realizacji zadania

s2
wynosi 32 000,00 zl brutto

i

zostanie sfinansowany w nastgpuj4cy

spos6b:

l)

Gmina udzieli Powiatowi na realizacjg zadania dotacji celowej w wysokoSci 16 000,00 zl

brutto. zwanej dalej dotacj4,

2)

2.

Powiat sfinansuje pozostaly kosa. realizacji zadarria.

w prrypadku, gdyby kosa realizzcji ndania mial przekoczyi jego szacunkowy koszt okreslony
wust. l, Powiat i Gmina zawr4 aneks do Umowy lub odrgbn4 umowg, kt6re bgd4 regulowa6
spos6b pokrycia kosztu realizacji zadania lub ograniczenie zakesu zadania.

3.

Ze strony Powiatu koszt realizacji zadania poniesie PZD.

4.

Obsfugg finansowo-ksiggowq oraz wszelkiego rodzaju rozliczenia finansowe realizacji zadania
zabezpieczaPZD.

5.

Funkcjg inwestora zadania bgdzie pelnil PZD.

s3

l.

Gmina przekdhe dotacjg w 2021 r., w terminie 7 dni od dnia otr4mania od PZD wezwania do
przekazan ia dotacj i zwiqzanej z realizacjq zadania.

2.
3.
4.

Dotacja zostanie przekazana na rachunek Powiatu wskazany w wezwaniu.
Dotacja zostanie wykorzystana przez Powiat do

30

.12.2021 r.

Powiat rozliczy udzielon4 dotacjg oraz zritt6ci jej niewykorzystan4 czg56 w terminie 15 dni po

upbrrie terminu wykorzlstania dotacji. Rozliczenie dotacji nast4pi na

podstawie

uwierzytelnionych przez PZD kopii: protokol6w odbioru zadania oraz zaplaconych przez PZD
faktur porwierdzajqcych kosa realizacj i zadania.

$4
Wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewa2mo6ci.

ss

W

sprawach nieuregulowanych Umowq maj4 zastosowanie przepisy obowiqzujece

w

s€ktorze

finans6w publicznych.

s6
Umowg sporz4dzono w trzech jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednym dla: Powiatu, Gminy

iPZD.

Za Powiat Nowotarski:

ZIPZD:

Za Gminq Nowy Targ:
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