
 
 

Umowa dotacji celowej 

przeznaczonej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2316G  
w miejscowości Płonina – dokumentacja projektowa” 

zawarta w dniu 21.05.2020 r. pomiędzy Gminą Sztutowo z siedzibą w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 
82-110 Sztutowo, reprezentowaną przez: 

Roberta Zielińskiego – Wójt Gminy Sztutowo 

przy kontrasygnacie Grażyny Łosińskiej z upoważnienia Skarbnik Gminy Sztutowo 

zwaną dalej Gminą 

a Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 
z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, zwanym dalej Powiatem, 
reprezentowanym przez: 

1. Jacek Gross  - Starosta Nowodworski, 

2. Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski, 

przy kontrasygnacie Ireny Denis – Skarbnika Powiatu 

na podstawie: 

᠆ art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 

᠆ art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

(tj. Dz. U. 2020 r., poz. 23 ze zm.) 

᠆ art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 869 ze zm.) 

§ 1. Gmina zobowiązuje się udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przez 
Powiat inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2316G w miejscowości Płonina – dokumentacja 
projektowa”, zwanego w dalszej części umowy „Zadaniem”. 

§ 2. 1. Wartość Zadania, o którym mowa w § 1 stanowi kwotę  20.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia 
tysięcy złotych 00/100 zł) 

2. Gmina przeznacza na rok 2020, na realizację zadania o której mowa w §1, pomoc finansową 
w wysokości 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 

3. Powiat zabezpieczy w swoim budżecie pozostałe środki finansowe niezbędne do wykonania Zadania. 

§ 3. 1. Gmina zobowiązuje się do przekazania środków pomocy finansowej, o której mowa 

w § 2 ust. 2, na rachunek Powiatu – Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim nr 06 8306 
0003 0000 4734 2000 0010 w terminie 7 dni od daty złożenia sprawozdania, o którym mowa w §3 ust. 3. 

2. Powiat zobowiązuje się przeznaczyć otrzymaną od Gminy pomoc finansową, wyłącznie na cel określony 
w §1. 
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3. Powiat przedłoży Gminie po wykonaniu czynności przewidzianych do realizacji Zadania sprawozdanie 
zawierające spis kosztów, kopie umów, protokół odbioru robót oraz faktury. 

§ 4. 1. Gmina jest uprawniona do kontroli prawidłowego wykorzystania udzielonej pomocy finansowej 
zgodnie z zakresem określonym w § 1. 

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust.1 upoważnieni pracownicy Gminy mogą żądać udzielenia ustnie 
lub na piśmie informacji dotyczących realizacji Zadania. Powiat na żądanie kontrolującego jest zobowiązany 
dostarczyć i uzupełnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień w terminie określonym 
przez kontrolującego. 

§ 5. 1. Powiat zobowiązuje się do wykorzystania dotacji celowej o której mowa w § 2 ust. 2 w terminie do 
31.10.2020 r. 

2. Powiat zobowiązuje się do rozliczenia dotacji celowej do dnia 07.11.2020 r. 

3. Powiat zobowiązuje się do zwrotu niewykorzystanej dotacji do dnia 07.11.2020 r. na rachunek bankowy 
Gminy nr 36 8308 0001 0000 0101 2000 0010 

4. W ramach rozliczenia o którym mowa w ust. 2, Powiat przedstawi Gminie dowody wydatkowania kwoty 
dotacji na cel określony w § 1. 

5. Nie dopuszcza się refundacji kosztów  poniesionych przed zawarciem niniejszej umowy. 

§ 6. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności. 

§ 7. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy 
o finansach publicznych. 

§ 8. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą orzecznictwu sądu powszechnego 
właściwego miejscowo dla Powiatu. 

§ 9. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej strony. 
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