ZARZ4D POWIATL,
W NO\\/YM TARGU
ul. Boleslarva Wstydliwego
34-400 Nowy Tarq

W

sprawie:

Uchwala Nr 309A/II/2021

Zarzqdu Powiatu Nowotarskiego

l4

r.

z dnia 13 lipca 2021

zawarcia pomigdzy Powiatem Nowotarskim

a Gminq Nowy Targ umowy

dotyczqcej realizzcli zadania z zakresu dr6g publicznych.

Na podstawie art. 6 ust.
o samorz4dzie powiatowym (tekst

I

xt.

oraz

32 ust.

I

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

jednolity Dz. IJ. z 2020 r. poz. 920 z pbin. zm.) Zarz4d

Powiatu Nowotarskiego uchwala, co nastgpuje:

$1

L

Powiat Nowotarski zawtze z Gmin4 Nowy Targ umowg nr 5/GNT/2021 ws. udzielenia
przez Gming Nowy Targ Powiatowi pomocy finansowej na realizacjq zadania Powiatu
pn.:

Poprawa bezpieczeristwa ruchu poprzez wykonanie progiw

w miejscowoiciach Banska

zwalniajqcych

Wyina, Lipnica Mala oraz wyniesionego przeilcia dla pieszych

w miejscowoici Nowa Biala.

2.

Projekt umowy, o kt6rej mowa w ust.

l, stanowi zal4czr,ik do niniejszej uchwaly.

$2
Wykonanie uchwaly powierza sig Starodcie Nowotarskiemu.

$3
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.
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Zalqczrik do uchwaly nt 309N1V2021
Zarzadu Powiatu No$ota$kiego
z dnia 13 lipca 2021 r.

Projek

Umowa Nr 5/GNT/2021
z dnia

zwana dalej Umowq
zawarta pomigdzy Powiatem Nowotarskim, zwanym dalej Powietem, reprezentowanym przez:

1.

l(rzysztofa Fabera

2.

Boguslawa Waksmundzkiego- WicestarostgNowotarskiego,

-

Starostg Nowotarskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowotamkiego Pani Joanny Gronkowskiej,
przy udziale Powiatowego Zarzqdu Dr6g w No*ym Targu, zwanego dalej
przez Tomasza Moskalika

-

PZ),

reprezentowanego

Dyrektora,

a

Gminq Nowy Targ, zwan4 dalej Gmin4, reprezentowanq przez Jana Smarducha

- W6jta Gminy

Nowy Targ,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowy Targ Pani J6zefo Bryniarskiej,
o nastgpujqcej tre5ci:

sr
1.

jest udzielenie przez Gming Powiatowi pomocy finansowej w formie
dotacji celowej, ryodnie z uchwal4 Nr X}^ly 124012021 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 22
Przedmiotem Umowy

czerwca 202'l r., na realizacjg zadania Powiatu pn.: ,,Poprawa bezpieczefistwa ruchu poprzez

wykonanie progdw zwalniajqcych

w

miejscowoiciach Bafiska Wy2na, Lipnica Mala oraz

wyniesionego przejlcia dla pieszych w miejscowoici Nowa Biala", zwanego dalej zadaniem.

2.

Pomoc finansowa udzielana jest na realizacj9 zadania

w zakesie

obejmujqcym roboty

i

inne

Swiadczenia zti4zane z wykonaniem nowego wyniesionego przejscia dla piesrych w ci4gu drogi

powiatowej nr 1645K Nowa Biala

-

Bialka Tatrzariska w miejscowo6ci Nowa Biala.

s2

1.

Koszt realizacji zadania w zakresie, o h6rym mowa w $

I

ust. 2, wynosi 20 000,00 zl brutto

i zostanie sfinansowany w nastgpujqcy spos6b:

l)

Gmina udzieli Powiatowi na realizacjg zadania pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
zwanej dalej dotacj4, w wysoko(ci 50 7o koszt6w realizacji zrdania, w zakesie o kt6rym
mowa w $

2)

2.

I

ust. 2,jednak2e w kwocie nieprzekraczajqcej

l0 fi)0'fi) zl brutto,

Powiat sfinansuje pozostaly koszt realizacji zadartta.

W przypadku, gdyby kosa realizacji zadania mial przekroczy' jego szacunkowy kosa okreslony
w ust.

l,

Powiat i Gmina zawr4 aneks do Umowy lub odrgbn4 umowg, kt6re b9d4 regulowa6

spos6b pokrycia kosztu realizacji zadania lub ograniczenie zakresu zadania.

3.

Ze strony Powiatu koszt realizacji zadania poniesie PZD.

4.

Obsfugg finansowo-ksiggowq oraz wszelkiego rodzaju rozliczenia finansowe

ralizacji

zadanla

zabezpieczaPZD.

5.

Funkcjg inwestora zadania bgdzie pelnil PZD.

s3

l.

Gmina przrkuLe dotacjg w 2021 r., w terminie 7 dni od dnia otrrymania od PZD wezwania do
przekazania dotacji rui1zanej 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 zwr6ci

jej

niewykorzystan4 czg56 w terminie 15 dni po

uptywie terminu wykorzystania dotacji. Rozliczenie dotacji nast4pi

na

podstawie

uwierzytelnionych przez PZD kopii: protokol6w odbioru zadania, w zakesie o kt6rym mowa w
$

I ust.2,

oraz zaplaconych pnez PZD faknr potwierdzajqcych kosa jego realizacji.

$4
Wszelkie zmiany i uzupelnienia Umovry wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewa2noSci

ss

W

sprawach nieuregulowanych Umow4 majq zastosowanie przepisy obowiqzuj4ce

w

sektorze

finans6w publicznych.

$6
Umowg sporz4dzono w trzech jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednym dla: Powiatu, Gminy

iPZD.
Za Powiat Nowotarski:

ZIPZD:

Za Gming Nowy Targ:

STA
Krzysz

f

ber

