Uchwała Nr VI/246/20
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 21 lipca 2020 r.
w sprawie zawarcia z Gminą Choczewo umowy dotyczącej pomocy finansowej na
realizację zadania w ciągu dróg powiatowych
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 920) w związku z art. 220 ust 1 i 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zm.)
Zarząd Powiatu Wejherowskiego
uchwala co następuje:
§1
1. Wyraża się wolę zawarcia z Gminą Choczewo umowy dotyczącej pomocy finansowej
w formie dotacji celowej na realizację następującego zadania w ciągu dróg powiatowych
przebiegających przez Gminę:
„Remont drogi powiatowej nr 1437G na odcinku Choczewo – Łętowo w km 0+540,9 – 2+330”.
2. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Do podpisania umowy określonej w § 1 upoważnia się Starostę panią Gabrielę Lisius
i Wicestarostę pana Jacka Thiel.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
1. Gabriela Lisius

/-/

2. Jacek Thiel

/-/

3. Jolanta Król

/-/

4. Kazimierz Bistroń

/-/

5. Ludwik Zegzuła

/-/

Załącznik
do uchwały nr VI/246/20
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 21 lipca 2020 r.
UMOWA NR …………………………….
zawarta w dniu ………………………. 2020 r. pomiędzy,
Powiatem Wejherowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

1. Gabriela Lisius
2. Jacek Thiel

- Starosta Wejherowski
- Wicestarosta

zwanym dalej „Powiatem”,
oraz Gminą Choczewo, którą reprezentuje:
Wiesław Gębka

- Wójt Gminy Choczewo

przy kontrasygnacie Wioletty Chromicz – Skarbnika Gminy
zwaną dalej „Gminą”
§1

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie uchwały Rady Gminy Choczewo
Nr XV/119/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. zmienionej uchwałą Nr …………………. z dnia
……………………. i ma na celu pomoc finansową Gminy udzieloną Powiatowi
Wejherowskiemu z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji zadania pn. „Remont drogi
powiatowej nr 1437G na odcinku Choczewo – Łętowo w km 0+540,9 – 2+330” przy udziale
środków Funduszu Dróg Samorządowych (nabór 2020).
§2

Powiat powierza realizację zadań swojej jednostce organizacyjnej – Zarządowi Drogowemu
dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie, 84-200 Wejherowo,
ul. Pucka 11.
§3
1. Szacunkowy koszt realizacji zadania „Remont drogi powiatowej nr 1437G na odcinku
Choczewo – Łętowo w km 0+540,9 – 2+330” wynosi 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion zł
00/100).
2. Finansowanie zadania nastąpi wg według następującego podziału:
1) środki Funduszu Dróg Samorządowych - 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania,

2) Gmina Choczewo – 50% wkładu własnego samorządów, jednak nie więcej niż
216 000,00 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy zł 00/100),
3) Powiat Wejherowski zapewni pozostałą część wkładu własnego samorządów, do kwoty
375 000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy zł),
4) wkładem własnym samorządów są środki Powiatu i Gminy po odliczeniu od wartości
zrealizowanego zadania kwoty pozyskanego dofinansowania z Funduszu Dróg
Samorządowych,
3. Ostateczne rozliczenie kosztów zadania nastąpi po zakończeniu jego realizacji.
§4
1. Środki finansowe Gmina przekaże Powiatowi na konto o nr 65 8350 0004 0000 5005 2000
0010, Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie na podstawie pisemnego wniosku
działającego w imieniu Powiatu Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego
i Wejherowskiego, w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku, do którego dołączone będą
kopie faktur (dotyczy również faktur częściowych).
2. W przypadku nie przekazania pomocy finansowej w terminie określonym w niniejszej
umowie Powiatowi przysługiwać będą odsetki w wysokości ustalonej jak dla zaległości
podatkowych licząc od dnia następnego określonego w ust. 1.
3. Termin wykorzystania pomocy finansowej strony ustalają na dzień 31.12.2020 r.
4. Do dnia 31.01.2021 r. Zarząd Drogowy w imieniu Powiatu przedstawi Gminie rozliczenie
wykorzystanej pomocy finansowej.
5. Gmina ma prawo kontrolowania wydatkowania pomocy finansowej przekazanej Powiatowi
na realizację zadania.

§5
Powiat zobowiązuje się wydatkować środki wyłącznie na realizację zadania określonego w § 1
Umowy z zachowaniem należytej staranności przy realizacji wydatku oraz do przestrzegania
ustawy Prawo zamówień publicznych.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy
o finansach publicznych i Kodeksu Cywilnego.
§7
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem ich
nieważności.
§8
W przypadku ewentualnych sporów powstałych w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej
umowy Strony podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia.
(powyższe nie stanowi zapisu na Sąd Polubowny), a w przypadku jego braku, poddadzą się
rozstrzygnięciu właściwego ze względu na siedzibę Gminy Choczewo sądu powszechnego.

§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§ 10
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
GMINA

POWIAT

