Uchwała Nr VI/548/22
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 1 czerwca 2022 r.
w sprawie zawarcia z Gminą Szemud umowy dotyczącej pomocy finansowej na realizację
zadania w ciągu drogi powiatowej
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 528) w związku z art. 220 ust 1 i 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)
Zarząd Powiatu Wejherowskiego
uchwala co następuje:
§1
1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Gminą Szemud o udzieleniu przez Gminę pomocy
finansowej Powiatowi Wejherowskiemu w 2022 roku, w formie dotacji celowej na realizację
następującego zadania w ciągu drogi powiatowej pod nazwą:
„Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412G w miejscowości Koleczkowo”
2. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Do podpisania umowy określonej w § 1 upoważnia się Starostę Wejherowskiego Panią Gabrielę
Lisius i Wicestarostę Pana Jacka Thiela.
§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

/-/

Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, ustawą o samorządzie gminnym oraz
ustawą o finansach publicznych gminy i powiaty mogą współdziałać ze sobą w realizacji
swoich zadań oraz udzielać sobie wzajemnie pomocy, w tym pomocy finansowej.
Biorąc pod uwagę wspólną inicjatywę wykonania rozbudowy drogi, podpisanie umowy
jest zasadne.

Załącznik
do uchwały nr VI/548/22
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 1 czerwca 2022 r.
UMOWA NR ……………….
zawarta w dniu ………………………….. pomiędzy,
Powiatem Wejherowskim z siedzibą przy ul. 3 Maja4, 84-200 Wejherowo NIP
5881831062, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:
1. Pani Gabriela Lisius - Starosta Wejherowski
2. Pan Jacek Thiel - Wicestarosta
zwanym dalej „Powiatem”,
oraz Gminą Szemud z siedzibą przy ul. Kartuskiej 13, 84-217 Szemud NIP 588-23-88864, którą reprezentuje:
Pan Ryszard Kalkowski - Wójt Gminy Szemud
działający przy kontrasygnacie Pani Teresy Pustelnik – Skarbnika Gminy
zwaną dalej „Gminą”
zwanych dalej wspólnie „Stronami”,
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
2022 poz. 559), art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U
2021 poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały nr XXVI/398/2021 Rady Gminy Szemud z dnia 30
września 2021 roku, a także Uchwały nr XX/…../2022 Rady Gminy Szemud z dnia 26 maja
2022 roku, Strony postanawiają, co następuje
§1
1. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Gminę Szemud pomocy finansowej
w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Wejherowskiego, jako dofinansowanie
zadania w ciągu drogi powiatowej pod nazwą: „Budowa nowego odcinka drogi
powiatowej nr 1412G w miejscowości Koleczkowo” w wysokości 3.106.047,00 zł.
2. Zadanie wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie realizowane w ramach projektu
pod nazwą „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412G w miejscowości
Koleczkowo”, który Powiat Wejherowski będzie realizował z dofinansowaniem
pozyskanym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
§2
1. Wartość zadania określonego w § 1 ust. 1 wynosi 8 279 821,00 zł (słownie: osiem
milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych
00/100)

2. Na sfinansowanie realizacji zadania wyszczególnionego w § 1 ust. 1 przeznaczone
zostaną środki:
1. pozyskane przez Powiat Wejherowski z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w wysokości 2 744 323,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści cztery
tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote 00/100) kosztów kwalifikowanych,
2. środki Powiatu Wejherowskiego w wysokości 2 429 451,00 zł (słownie: dwa
miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych
00/100 ),
3. środki Gminy Szemud w wysokości 3 106 047,00 zł (słownie: trzy miliony sto sześć
tysięcy czterdzieści siedem złotych/100 ),
4. Gmina Szemud poniesie wszystkie koszty niekwalifikowane z zadania objętego
niniejszą umową, które zgodnie z kosztorysem wykonawczym stanowią zadania własne
gminy.
5. W wartości zadania zostaną również uwzględnione wszelkie koszty robót
nieprzewidzianych na etapie podpisywania niniejszej umowy, których konieczność
poniesienia zostanie uzgodniona przez Strony, a także koszt ewentualnego nadzoru
autorskiego oraz koszt tablic promocyjnych. Wszystkie wymienione koszty Strony
poniosą wspólnie, w udziale po 50 % tych kosztów.
6. Jeśli wzrost łącznej wartości zadań wyszczególnionych w § 1 ust. 1 na skutek
wystąpienia robót nieprzewidzianych lub ewentualnych różnic obmiarowych na etapie
odbioru, spowoduje konieczność zwiększenia udziału Stron ponad kwoty maksymalne
określone w ust. 1 pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu, zostaną one ustalone ponownie
poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, po uprzednim podjęciu stosownej
uchwały przez Radę Gminy Szemud.
7. Ostateczne rozliczenie kosztów zadania nastąpi po zakończeniu jego realizacji.
§3
1. Środki finansowe Gmina przekaże Powiatowi na następujący rachunek bankowy:
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 jego otrzymania, do
którego dołączone będą kopie faktur (dotyczy również faktur częściowych).
2. W przypadku nieprzekazania środków w terminie określonym w niniejszej umowie
Powiatowi przysługiwać będą odsetki w wysokości ustalonej jak dla zaległości
podatkowych licząc od dnia następnego od określonego w ust. 1.
3. Termin wykorzystania pomocy finansowej strony ustalają na dzień 31.12.2022 r.
4. Do dnia 31.01.2023 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.

§4
Powiat zobowiązuje się wydatkować środki wyłącznie na realizację zadań określonych w § 1
ust. 1 Umowy z zachowaniem należytej staranności przy realizacji wydatku oraz do
przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.
§5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy
ustawy o finansach publicznych i Kodeksu Cywilnego.
§6
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem ich
nieważności.
§7
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 Szemud sądu
powszechnego.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

GMINA

POWIAT

