,-.rrD POwIATU

wi JOWYM TARGU
,,1.

B rlc.lirva Wstydliwego 14
-' r ltlt) Nowy Targ

Uchwala Nr 369/VIII/2021

Zarz4dn Powiatu Nowotarskiego

zdnia24 sierpnia 2021 r.
W

sprawie:

zawarcia pomigdzy Powiatem Nowolarskim

a Gminq Raba Wy2na umowy

dotycz4cej realizacji zadania z zakresu dr6g publicznych'

Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 32 ust. I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r'
o samorzqdzie powiatowym (tekst jednolity Dz. tJ. z 202O r. poz. 920 z p6in. zm.) Zarz4d
Powiatu Nowotarskiego uchwala, co nastqpuje:

$1

1.

Powiat Nowotarski zawtze z Gmin4 Raba wyina umowg nr 1/RW202l ws. udzielenia
przez Gming Raba wy2na Powiatowi pomocy finansowej na realizacjg zadania Powiatu
pn.:

,, lJmieszczenie radarowych wyiwiettaczy prgdlwici na drogach powiatowych na

terenie Powiatu Nowotarskiego"

2.

.

Projekt umowy, o kt6rej mowa w ust.

l,

stanowi zal4cmik do niniejszej uchwaly'

$2
Traci moc Uchwala Nr 2984/1V2021 Zavadu Powiatu Nowotarskiego z dnia 6 lipca 2021 r'
w sprawie zawucia pomigdzy Powiatem Nowotarskim a Gminq Raba Wyina umowy
dotycz4cej realizacji zadatia z zak'resu dr6g publicznych

$3
Wykonanie uchwaly powierza sig StaroScie Nowotarskiemu'

$4
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.
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Zafqcmik do uchwaly nr 369Nllll2021
Zarz4du Powiatu Nowotarskiego
z dria 24 sieq,nia 2021 r.
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14

t0rl Nowy Targ

z dnia
zwana dalej Umow4,

zawarta pomigdzy Powiatem Nowotarskim, zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez:

1.

Krzysaofa Fabera

2.

Boguslawa Waksmundzkiego- Wicestarostg Nowotarskiego,

-

Starostg Nowotarskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowotarskiego Joanny Gronkowskiej,

Zan4iht Dnig w Nowym Targu, zwanego dalej PZD, reprezentowanego

przy \dziale Powiatowego
przez Tomasza Moskalika

-

Dyrektora,

a

Gminq Raba WyLna, zwan4 dalej Gmin4, reprezentowanq przez Andrzeja Dziwisza

-

W6jta Gminy

Raba Wyma,

prry kontrasygnacie Skarbnika Gminy Raba Wyzna Beaty Kalemby,
o nastgpuj 4cej he6ci:

$1

l.

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

celowej, zgodnie z uchwal4 Nr XXVll247 /2021 Rady Gminy Raba Wyina

marca 2021r.

na realizacjg zadania polegajqcego na

umieszczeniu radarowych wy5wietlaczy prgdkoSci

na drogach powiatowych nr 1668K Rabka

Skawa

Raba Wyina

2.

zdnia2i

-

-

-

Naprawa w miejscowoSci Skawa oraz 1662K

Klikuszowa w miejscowo6ci Sieniawa, zwanego dalej zadaniem.

Zakres rzoczowy zadania obejmuje zakup
w ci4gu dr6g powiatowych

i

monta2

nr 1668K Rabka -

2 szt. radarowych wy6wietlaczy

Skawa

prgdkodci

- Naprawa oraz 1662K Raba Wyina -

Klikuszowa oftrz prrygotowanie projekt6w stalej organizacji ruchu dla umieszczenia ww.
urz4dzrfi.

s2

1.

Koszt realizacji zadania wynosi 32 000,00

zl brutto i

zostanie sfinansowany w nastgpuj4cy

spos6b:

l)

Gmina udzieli Powiatowi na realizacjg zadania dotacji celowej w wysoko6ci 50% koszt6w
reafizacji zadania. jednakhe w kwocie nieprznV.taczajqcej 16 000,00 zl brutto, zwanej dalej
dotacj4,

2)

2.

Powiat sfinansuje pozostaly

kos

n

realizacji zadania.

W pr4padku, gdyby koszt realizacji zadania mial przekroczyt jego szacunkowy koszt okre6lony

wust.

l,

Powiat

i

Gmina zawr4 aneks do Umowy lub odrgbn4 umowg, kt6re bgd4 regulowa6

spos6b pokrycia ko sn:u real:z,acji zadania lub ograniczenie zalresu zadania.

3.

Z,e strony

Powiatu kosa realizacji zadania poniesie PZD.

4.

Obstugg finansowo-ksiggow4 oraz wszelkiego rodzaju rozliczenia finansowe realizacji zadania
zabezpieczaPZD.

5.

Funkcjg inwestora zadania bgdzie pelnil PZD.

s3

1.

Gmina przekde dotacjg w 2021 r., w terminie 7 dni od dnia otrzymania od PZD wezwania do
przekazania dotacj

2.
3.
4.

i

zwiqzanej z realizacjq zadania.

Dotacj a zostanie przekazana

ra rachunek Powiatu wskazany w wezwaniu.

Dotacja zostanie wykorzystana przezPowial do 30.12.2021 r.

Powiat rozlicry udzielon4 dotacjQ oraz zwr6ci jej niewykorzystan4 czg66 w terminie 15 dni po

up\rvie terminu wykorzystania dotacji. Rozliczenie dotacji nastepi na

podstawie

uwierrytelnionych przez PZD kopii: protokol6w odbioru zadania oraz zaplaconych przez PZD
faktur potwierdzaj4cych koszt realizacji zadania.

$4
Wszelkie mriany i uzupelnienia Umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewa2no6ci.

$s

W

sprawach nieuregulowanych Umow4 maj4 zastosowanie przepisy obowi4zuj4ce

w

sektorze

finans6w publicznych.

$6
Umowg sporz4dzono w trzech jednobrzrni4cych egzemplarzach, po jednym dla: Powiatu, Gminy

iP7D.
Za Powiat Nowotarski:

ZaPZD:

Za Gming Raba Wyina:
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