
 

 

UMOWA  

Nr SIR.7013.42.1.2015 

Zawarta w dniu 2015-06-03 w Oświęcimiu na podstawie art. 220 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 216 ust. 2 pkt 1, 4, 5 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) pomiędzy: 

Powiatem Oświęcimskim – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, NIP 549-21-97-501 z siedzibą w Oświęcimiu 

przy ul. Wyspiańskiego 10, który reprezentuje: 

1. Pan Zbigniew Starzec   - Starosta Oświęcimski 

2. Pan Jarosław Jurzak   - Wicestarosta Oświęcimski  zwanym dalej Powiatem,  

a  

Gminą Brzeszcze, którą reprezentuje: Pani Cecylia Ślusarczyk - Burmistrz Brzeszcz przy kontrasygnacie 

Skarbnika Brzeszcz zwaną dalej Gminą. 

§ 1. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na wykonanie 

dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska 

w Brzeszczach”. 

§ 2. W ramach realizacji zadania, o którym mowa w § 1 strony ustalają następujące zasady: 

1. Inwestorem zadania jest Powiat. 

2. Realizacja zadania nastąpi w trybie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. 

§ 3. 1. Gmina w ramach pomocy finansowej przekazuje do dyspozycji Powiatu środki finansowe stanowiące 

50% kosztów realizacji zadania do kwoty 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100). 

2. Środki określone w ust. 1 będą wykorzystane na wykonanie dokumentacji, o której mowa w § 1. 

3. Gmina zobowiązuje się dokonać przelewu środków w terminie 14 dni po otrzymaniu noty obciążeniowej. 

§ 4. 1. Powiat Oświęcimski w ramach zadania, o którym mowa w § 1 pokryje ze środków własnych 50% 

kosztów wykonania dokumentacji do kwoty 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100). 

2. Powiat będzie konsultował z Gminą na etapie realizacji zadania wykonywaną dokumentację projektową. 

3. Powiat przedłoży Gminie rozliczenie dotacji celowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2015 r. 

4. Formą rozliczenia dotacji celowej będzie wystawienie kserokopii (potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem) faktury oraz protokołu odbioru robót. 

5. Rozliczenie finansowe o którym mowa w ust. 3 powinno również obejmować dokonany w terminie do 

31 stycznia 2016 r. zwrot niewykorzystanych środków dotacji na rachunek bankowy Urzędu Gminy 

w Brzeszczach nr 55844610162002007523740001. 

§ 5. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres realizacji zadania w roku 2015. 

§ 6. Strony ustalają, że zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie za akceptacją 
obydwu stron, pod rygorem nieważności. 

§ 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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§ 8. Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla 

każdej ze stron. 

 

POWIAT OŚWIĘCIMSKI 
 

Starosta Oświęcimski 

Zbigniew Starzec 
 

Wicestarosta 

Jarosław Jurzak 

GMINA BRZESZCZE 
 

Burmistrz Brzeszcz 

Cecylia Ślusarczyk 
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