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UMOWA 

w sprawie pomocy finansowej Gminy Miasto Zakopane dla Powiatu Tatrzańskiego z przeznaczeniem 

na  wykonanie robót budowlanych  drogi powiatowej 1648K (ul. Oswalda Balzera) w km od 2+180,10 

do km 2+465,40 (skrzyżowanie z drogą gminną nr 420138K (ul. Chłabówka Górna) w km  

od 0+998,95 do km 1+078,25 w miejscowości Zakopane, powiat tatrzański, realizowanych przez Powiat 

Tatrzański 

Zawarta w dniu …………………… w Zakopanem, pomiędzy: 

Gminą Miasto Zakopane – Urząd Miasta Zakopane, zwaną dalej Gminą Miasto Zakopane, 

działającą jako zarządca dróg gminnych z siedzibą w Zakopanem, ul. Kościuszki 13, reprezentowaną 

przez Burmistrza Miasta Zakopane- Leszka Dorulę, 

za kontrasygnatą Skarbnika Miasta - Heleny Mamcarz  

 
a 
 

Powiatem Tatrzańskim, zwanym dalej  Powiatem Tatrzańskim, działającym jako zarządca dróg 

powiatowych z siedzibą w Zakopanem, ul. Chramcówki 15, reprezentowanym przez: 

1.  …………………………………… 

2. ……………………………………. 

za  kontrasygnatą  Skarbnika  Powiatu   ………………………. 

 

Na podstawie Uchwały nr  ……………  Rady Miasta Zakopane z dnia  ………… w sprawie pomocy 

finansowej na roboty budowlane realizowane przez Powiat Tatrzański oraz na podstawie art. 19 ust. 4 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r.  poz. 470) oraz art. 216 

ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)  

strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1.  Gmina Miasto Zakopane udzieli pomocy finansowej Powiatowi Tatrzańskiemu w formie dotacji celowej 

na rok 2021 w kwocie nieprzekraczającej 868 791,47 PLN (słownie: osiemset sześćdziesiąt  osiem 

tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 47/100) z przeznaczeniem na wykonanie robót 

budowlanych  drogi powiatowej 1648K (ul. Oswalda Balzera) w km od 2+180,10 do km 2+465,40 

(skrzyżowanie z drogą gminną nr 420138K (ul. Chłabówka Górna) w km od 0+998,95 do km 1+078,25 

w miejscowości Zakopane, powiat tatrzański.  

  

2. Gmina Miasto Zakopane przekazuje, a Powiat Tatrzański przejmuje funkcję zarządcy odcinka drogi 

gminnej nr  K 420138 w  km od 0 + 998,95 do km 1 + 078,25  na czas realizacji w/w zadania 

inwestycyjnego w zakresie określonym w art. 20 pkt. 3 ustawy o drogach publicznych. 

 

3. Umowa wchodzi w życie z datą zawarcia i obowiązuje do dnia  31 grudnia 2021 r. 

 

§ 2 

 

1. Wartość  zadania  określona na podstawie kosztorysu wykonanego przez Powiat Tatrzański  wynosi 

2 675 079,89 PLN dla całości zadania w tym: środki kwalifikowane  2 606 382,39 PLN, środki  

niekwalifikowane 68 697,50 PLN. 
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2. Gmina Miasto Zakopane na pomoc finansową w realizacji zadania inwestycyjnego przeznaczyła 

kwotę 868 791,47 PLN  w tym: na pokrycie kosztów kwalifikowanych 800 093,97 PLN, na pokrycie 

kosztów niekwalifikowanych 68 697,50 PLN. 

 

3. Na realizację zadania inwestycyjnego, Powiat Tatrzański  pozyskał  dofinansowane  

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 806 288,42 PLN.  

 

4. Powiat Tatrzański posiada zabezpieczone środki na realizację udziału finansowego w 2021 r. 

w wysokości 1 806 288,42 PLN (słownie: jeden milion osiemset sześć tysięcy dwieście 

osiemdziesiąt osiem złotych 42/100) pochodzące z dofinansowania  z  Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg  

 

5. Wysokość pomocy finansowej Gminy Miasto Zakopane zostanie określona ostatecznie po 

dokonaniu wyboru wykonawcy robót budowlanych - w formie aneksu  

do niniejszej umowy i stanowić będzie różnicę między wynagrodzeniem wykonawcy robót a kwotą 

dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uzyskaną przez Powiat Tatrzański,  

z zastrzeżeniem, że nie może przekroczyć kwoty 868 791,47 PLN . 

 

6. Przekazanie środków finansowych Powiatowi Tatrzańskiemu, wymienionych w  § 2 ust. 2 i ust.5   

nastąpi  w terminie  14  dni od daty sporządzenia Aneksu określającego rzeczywiste koszty realizacji 

zadania, po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych na rachunek bankowy  

nr 26 8821 0009 0000 0000 1225 0002. 

 

7. Za dzień przekazania środków finansowych  uważa się dzień  uznania rachunku bankowego Powiatu 

Tatrzańskiego. 

§ 3 

1. Przekazane środki finansowe, określone w § 1 ust. 1 oraz § 2 ust. 2 i ust.5 Powiat Tatrzański 

obowiązany jest wykorzystać do dnia  31 grudnia 2021 roku. 

 

2.  Przez wykorzystanie środków rozumie się zapłatę za wykonane roboty budowlane, na które została 

przeznaczona kwota pomocy finansowej. 

 

3.  Powiat  Tatrzański zobowiązany jest do wykazania, że inwestycja  została wykonana zgodnie  

z umową  pod rygorem zwrotu otrzymanych środków.  

 

4.  Środki finansowe w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi  

w terminie do dnia  31. 01. 2022 r.  

 

5.  Środki finansowe wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub  

w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami  w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych,  na rachunek 74 1240 4748 1111 0000 4882 8147, na zasadach  

i w terminach określonych w ustawie o finansach publicznych. 

 

6. Powiat Tatrzański  zobowiązany jest do udzielenia ustnie lub na piśmie, w zależności od żądania 

Gminy Miasto Zakopane i w terminie przez niego określonym, wyjaśnień i informacji dotyczących 

realizacji zleconego zadania. 
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§ 4 

 

1. Strony umowy ustalają, że zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych, wyłonienia wykonawcy 

robót budowlanych  oraz zawarcia umowy dokona Powiat Tatrzański. 

2. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru wykonawcy Powiat Tatrzański przedkłada do Gminy Miasto 

Zakopane komplet dokumentacji z postępowania tj.: ogłoszenie o zamówieniu, protokół  

z postępowania, informację o wyborze wykonawcy wraz z kopią oferty, kopię umowy, kopię 

kosztorysu ofertowego lub innych dowodów, uwierzytelnionych  za zgodność z oryginałem. 

 

3. Na podstawie przedłożonych dokumentów Gmina Miasto Zakopane sporządzi aneks  

do umowy zgodnie z  zapisem § 2 ust.5. 

 

§ 5 

1. Powiat Tatrzański  dokonuje odbiorów, a po zakończeniu realizacji całego zadania dokonuje jego 

odbioru końcowego oraz rozliczenia rzeczowo-finansowego. 

 

2. Przedstawiciel Gminy Miasto Zakopane  uczestniczy w odbiorach inwestycji w części dotyczącej  

wykonania robót budowlanych. 

 

3. Powiat Tatrzański ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Gminy Miasto Zakopane oraz osób 

trzecich z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem lub nienależytym 

wykonaniem inwestycji. 

 

§ 6 

Powiat Tatrzański  po zakończeniu zadania tj. po dokonaniu końcowego odbioru robót, przekazaniu 

obiektu do użytkowania oraz po dokonaniu czynności formalno - prawnych zgodnie  

z prawem budowlanym, zobowiązuje się do dokonania rozliczenia dotacji i przedłożenia 

następującej dokumentacji: 

• protokołu końcowego  odbioru robót budowlanych potwierdzonego za zgodność  

z oryginałem 

• pozwolenia na użytkowanie potwierdzonego za zgodność z oryginałem 

• powykonawczej geodezyjnej inwentaryzacji wykonanych robót + wersja 

elektroniczna na CD 

• potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii faktur 

• kopii dokumentów potwierdzających zapłaty za faktury  

 

                                                         § 7 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego,  ustawy o drogach publicznych  

i ustawy o finansach publicznych. 
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§ 8 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

 

Gmina Miasta Zakopane                                                               Powiat Tatrzański 


