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Zarzqdu Powiatu Nowota rskiego

zdniaz dnia

13 paLdziernika202l

sprawie: zawarcia pomigdzy Powiatem Nowotarskim a Gminq Czorsztyn

umowy

dotyczqcej realizacji zadania z zakresu dr6g publiczlych.

Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz arl.32 ust. I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r'
o samorz4dzie powiatowym (tekst jednolity Dz. l). z 2020 r. poz. 920 z p6in' zm') Zaruqd
Powiatu Nowotarskiego uchwala, co nastgpuje:

$1

1.

Powiat Nowotarski zawtze

z

Gminq Czorsztyn umowQ ws' u&ielenia przez Gminq

Czorstyn Powiatowi pomocy finansowej na realizacj I zzdania Powiatu pn':. " Remont
w
drogi powiatowej nr t6jBK Kroinica-sromowce Niine w km l+695 do km 3+400
miej scowoici

Kroinica i Haluszowa

".

2.Projektumowy,okt6rymmowawust.l,stanowizal4cmikdoniniejszejuchwaly.

Wykonanie uchwaly powierza sig Staro6cie Nowotarskiemu'

$3
Uchwala wchodzi w irycie z dniem podjEcia.
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Zalqcmik do uchwaly nt 459/X,D02l
Zarz4du Powiatu Nowotatskiego
z dnia 13 pazdziemika 2021 r.

ZARZAD FOWIATU
w No\1,,\'\.{ TARGU

Projekl

go

ul. Bole

Umowa Nr
zwana dalej Umowq,

zawarta pomigdzy Powiatem Nowotarskim, zwanym dalej Powiatem' reprezentowan)'m przez:

l.

Krzysztofa Fabera

2.

Boguslawa Waksmundzkiego

-

Starostg Nowotarskiego,

-

WicestarostQ Nowotarskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowotarskiego - Joanny Gronkowskiej,

przy udziale Powiatowego Tarz4dn Dr6g
reprezentowaneg o przez Tomasza Moskalika

-

w

Nowym Targu, zwanego dalej PZD,

Dyrektora,

a

Gminq Czorsztyn, zwan4 dalej Gminq, reprezentowan1 przez:
Tadeusza Wacha

-

W6jta Gminy Czorsztyn,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - J6zefa Huziora,
o nastgpujqcej treSci:

sl
l.

Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Gming Powiatowi pomocy finansowej w formie

dotacji celowej, zgodnie

z

Rady Gminy Czorsztyn z dnia

uchwal4 Nr

na realizacjg zadania Powiatu pn.: ',Remont drogi powiatowej

Kroinica-sromowce Niine

v, km

1+695 do km 3+400

w

nr

1638K

miejscowolci Kroinico

i

Haluszowa", zwanego dalej zadaniem.

2.

Zattes rzeczow zadania obejmuje roboty, usfugi (takie jak min.: pelnienie

nadzoru

inwestorskiego) i inne Swiadczenia zwi4zane z remontem drogi w km l+695 do km 3+400 w
miejscowoSci Krosnica i Haluszowa w ci4gu drogi powiatowej nr 1638K KroSnica-Sromowce
Ni2ne.

s2
Zadanie jest realizowane przy udziale 6rodk6w finansowych pozyskanych przez Powiat
A Polska
Nowotarski w ramach Programu wspolpracy Transgranicznej Interreg V

-

-

Slowacja.

s3
I

Szacunkowy kosA realizacji zadania wynosi 1239 926,00 zl

brutto i zostanie sfinansowany

w nastgpujqcy spos6b:

l)

cmina udzieli Powiatowi na realizacjg zadania

dotacj

i

celowej w kwocie 66 300'00 zl

kt6re
brutto, jednakze w wysokosci nieprzekraczaj4cej 507o koszt6w realizacji zadania,
Powiat jest zobowiqzany pokry6 ze Srodk6w wlasnych'

2)

Powiat sfinansuje pozostaly koszt realizacji zadafiq z kt6rej czg56 pochodzi6 bgdzie
ze Srodk6w, o kt6rych mowa w $ 2.

2.
3.

Ze strony Powiatu koszt realizacji zadania poniesie PZD.

Obstugg finansowo-ksiggowq oraz wszelkiego rodraju rczliczenia finansowe realizacji
zadana zabezpie,za P ZD.

4.

Funkcjg inwestora zadania bgdzie pelnil PZD.

s4

l.

Gmina przekaze dotacjg w 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 mo2e

byi wydatkowana

na inny cel ni2 okreslony

w Umowie.

Dotacja zostanie wykorzystana przez Powiat do 30.12.2021 r.

Powiat rozliczy udzielon4 dotacjg oraz zwr6cijej niewykorzystan4 czgid w terminie l5 dni po

uplywie terminu wykorzystania dotacji. Rozliczenie dotacji nasqpi na

podstawie

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

$s
wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy wymagajq formy pisemnej pod
rygorem niewaZnoici.

$6

w

sprawach nieuregulowanych Umow4 maj4 zastosowanie przepisy obowiqzuj4ce

w

sektorze

finans6w publicznych.

$7
Za datg zawarcia Umowy uznaje si9 datg jej podpisania przez ostatni? ze Stron Umowy.

$8
Umowg sporzqdzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach: jeden dla Gminy ijeden dla
Powiatu.

Za Powiat:

ZaPZD:

Za Gminq:

data i podpis

dota i podpis

data i podpis

data i podpis
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