UMOWA
zawarta w dniu ........................................... w Krakowie
Na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) przez:
Powiat Krakowski, Al. J. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, zwany dalej Powiatem,
reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu którego występują:
1. ……………………….
Starosta Krakowski
2. ……………………….
Członek Zarządu Powiatu
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu ……………………..
oraz
Gminę ……………………….., zwaną dalej Gminą, którą reprezentuje:
…………………
Wójt/Burmistrz Gminy …………..…
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ………………………..
następującej treści:
§1
1. Gmina udziela Powiatowi ze swojego budżetu w …….. roku pomocy finansowej w formie
dotacji celowej w wysokości ……….. zł (słownie: ………………. ), na realizację zadania pn.:
………………………, co stanowi nie więcej niż ……% prognozowanych kosztów.
2. Charakterystyka zadania:
1) planowany okres realizacji zadania ........................................................................................
.......................................................................................................................................................
2) rodzaj robót planowanych do wykonania w roku budżetowym, a w przypadku zadań
wieloletnich w kolejnych latach budżetowych, z wyszczególnieniem robót w poszczególnych
latach..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3) zakres rzeczowy robót planowanych do wykonania w roku budżetowym, a w przypadku
zadań wieloletnich w kolejnych latach budżetowych, z wyszczególnieniem robót
w poszczególnych latach:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Orientacyjną lokalizację zadań określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
1. Inwestorem zadania wymienionego w § 1 jest Powiat.
2. Do realizacji zadania wymienionego w § 1 Zarząd Powiatu upoważnia Zarząd Dróg Powiatu
Krakowskiego z siedzibą w Batowicach, ul. Karola Wojtyły 106, zwany dalej ZDPK.
§3
1. Powiat zobowiązuje się do wyboru wykonawców i dostawców zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
2. Strony ustalają następujący sposób postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty:
1) W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty jest niższa od kwoty wynikającej
z zsumowania udziału finansowego Gminy i Powiatu określonej w proporcji w § 1 ust. 1

niniejszej umowy pozostała kwota może być przeznaczona, za zgodą Gminy, na
zwiększenie zakresu zadania ustalonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
2) Zwiększenie zakresu wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
3) W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty jest znacząco wyższa od kwoty
wynikającej z zsumowania udziału finansowego Gminy i Powiatu określonej w proporcji
w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, postępowanie przetargowe zostaje powtórzone lub ZDPK
powiadamia Gminę o zaistniałej sytuacji i Strony umowy wspólnie podejmują decyzję
o odstąpieniu od realizacji zadania, zwiększeniu dotacji lub zmniejszeniu zakresu.
Wszystkie wymienione zmiany wymagają zawarcia aneksu do niniejszej umowy w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.

§4
1. Powiat zobowiązuje się przeznaczyć otrzymaną dotację wyłącznie na cel określony w § 1.
2. Powiat pisemnie zawiadomi Gminę o terminie odbioru końcowego prac projektowych / robót
drogowych wymienionych w § 1, celem oddelegowania upoważnionego przedstawiciela do
wzięcia udziału w komisji odbiorowej.
3. Gmina zobowiązuje się przekazywać Powiatowi środki finansowe na rachunek bankowy
Powiatu nr 86 1560 0013 2568 2812 5880 0001 nie później niż 7 dni od dnia otrzymania
informacji od ZDPK wniosku o płatności dotacji wraz z informacją o otrzymaniu od
wykonawców faktur dokumentujących koszty poniesione na realizację zadania. Środki
finansowe mogą być przekazane jednorazowo w kwocie określonej w § 1 umowy lub w ratach
w wysokości wynikającej z proporcji określonej w § 1 umowy.
4. Powiat zobowiązuje się do wykorzystania udzielonej dotacji, nie później niż do dnia …….. .
W rozliczeniu uwzględnione zostaną poniesione wcześniej przez Powiat/Gminę koszty
dokumentacji projektowej dotyczącej zadania określonego w § 1.
5. W terminie do 15 dni od daty ustalonej w ust. 4 Powiat przedłoży Gminie rozliczenie
wykorzystania dotacji za zrealizowane zadanie wymienione w § 1 zawierające potwierdzone
za zgodność z oryginałem kserokopie, faktur i dowodów zapłaty za wykonanie zadania.
§5
Dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi na
rachunek bankowy Gminy Nr ……………………………………………….………………………
§6
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) i inne obowiązujące przepisy prawa.
§7
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.
POWIAT:

GMINA:

