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zawarta w Puttusku dnia    roku 

pomiqdzy: 

Gminq Puttusk, reprezentowanq przez Paniq Dorotq Subda — wyznaczonq do petnienia funkcji 

Burmistrza Miasta Puttusk, zwanq w treki umowy „Gminq" z jednej strony, 

a 

Powiatem Puttuskim, reprezentowanym przez Zarzqd Powiatu w Puttusku w osobach: 

1. Pana Jana Zalewskiego —Starostg Puttuskiego, 

2. Paniq Beatq Joiwiak — Wicestarostq Puttuskiego, zwanym w dalszej czqki umowy 

„Powiatem" z drugiej strony. 

Na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2017r., poz. 2077) strony zawierajq umowq nasNpujqcej treki: 

§1 

Gmina 	udzieli pomocy finansowej w formie dotacji celowej, Powiatowi w kwocie 

500.000,00 zt (stownie: piedset tysigcy ztotych) na realizack zadania pn.: „Przebudowa 

drogi powiatowej Nr 3403W Puttusk-Bulkowo-Skorznice-Gqsiorowo na odcinku Puttusk 

ul. Mickiewicza — Lipniki Stare". 

§2 

Procedura realizacji zadania inwestycyjnego prowadzona bqdzie przez Powiat zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowieri publicznych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z poin. zm.) 

§3 

1. Powiat owiadcza, 2e pomoc finansowa Gminy o ktorej mowa w §1 przeznaczona 

zostanie na finansowanie zadania okreglonego w §1. 

2. Powiat zapewni udziat w Komisji Odbiorczej przedstawiciela Gminy, wskazanego przez 

Burmistrza. 



§4 

Gmina dokona wptaty pomocy finansowej w wysokoki okrOonej w §1 po otrzymaniu 

pisemnej informacji o zrealizowaniu etapu przewidzianego do realizacji w roku 2018 wraz 

z protokotem czOciowego odbioru, na konto Powiatu Nr 34 1020 1592 0000 2002 0262 9327 

w PKO Bank Polski S.A. w terminie 14 dni od otrzymania informacji, nie poiniej niz do 10 

grudnia 2018 roku. 

§5 

1. Powiat rozliczy udzielonq przez Gminq pomoc finansowq w formie dotacji celowej, 

o ktorej mowa w §1 potwierdzonymi kopiami faktur, przelewami uregulowania 

naleZnoki potwierdzonymi ze zgodnokiq z oryginatem, w terminie do 31 grudnia 2018 

roku. Gmina zastrzega sobie prawo wglqdu do oryginatow faktur. Oryginaty faktur muszq 

zosta6 opisane w 	sposob umoZliwiajqcy jednoznaczne stwierdzenie jaka kwota 

z opisanej faktury pochodzi z dotacji udzielonej przez Gminq Puttusk. 

2. Powiat zobowiqzuje siq do umieszczenia na odcinku drogi ul. Mickiewicza — Lipniki Stare, 

o ktorej mowa w §1, w widocznym miejscu, tablicy informujqcej o dofinansowaniu 

budowy przez Gminq Puttusk. 

§6 

W przypadku nie zrealizowania w 2018 roku przedmiotowego zadania, Powiat zobowiqzuje 

siq zwroci6 Gminie srodki pomocy finansowanej w formie dotacji celowej, o ktorej mowa 

w §1 wraz z nale2nymi odsetkami na rachunek Gminy w Banku PKO Bank Polski S.A. 

w Warszawie Nr: 26 1020 1592 0000 2202 0276 3621. 

§7 

rodki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegajq zwrotowi 

na rachunek bankowy Gminy wraz z naleZnymi odsetkami Nr: 26 1020 1592 0000 2202 0276 

3621. 

§8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077). 
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§9 

Zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem 

niewa2nogci. 

§10 

Umowa zostanie sporzqdzona w czterech egzemplarzach jednobrzmiqcych egzemplarze po 

dwa dia ka2dej ze stron. 
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