
UCHWAŁA NR XXXIII/230/13
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kutnowskiego.

Na podstawie art. 8 ust. 2a, art.10 ust 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 157, poz. 1240, z 2010 r. nr 28, poz. 146, nr 96, poz. 620, nr 
123, poz. 835, nr 152, poz. 1020, nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726; z 2011 r. nr 185, poz. 1092, nr 
201, poz. 1183, nr 234, poz. 1386, nr 240 poz. 1429, nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, 
1548.) Rada Gminy Nowe Ostrowy, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Udzielić pomocy finansowej dla Powiatu Kutnowskiego na pokrycie kosztów remontu dróg 
powiatowych położonych na terenie Gminy Nowe Ostrowy w wysokości do 90.000,00 zł (słownie: 
dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). 

2. Środki finansowe wymienione w § 1 ust. 1 przeznaczone zostaną na remont dróg powiatowych: nr 
2146 E relacji Nowe Ostrowy – Wola Pierowa i nr 2144E relacji Kutno-Imielno-Kołomia-Kąty.

§ 2. Projekt umowy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Dębicki

Id: 59BC4C3D-6A89-4CFD-8F6C-6132AFCF3D19. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/230/13 

Rady Gminy Nowe Ostrowy 

z dnia 27 czerwca 2013 r. 

UMOWA 

Dotycząca udzielenia pomocy finansowej (w formie dotacji celowej) przez Gminę Nowe Ostrowy 
Powiatowi Kutnowskiemu na wykonanie remontu drogi powiatowej: nr 2146 E Nowe Ostrowy – 
Wola Pierowa zawarta w dniu .......................... pomiędzy Gminą Nowe Ostrowy reprezentowaną 
przez: 

Wójta - Zdzisława Kostrzewę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Małgorzaty Sołtysińskiej,

a Powiatem Kutnowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

1. ....................................................., 2. ………………………………....... 

......................................................   ………………………………..…......

o następującej treści:

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001; Nr 142; 
poz. 1591, z późn. zm.), art.4 ust. 1 pkt. 6, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 220 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 
2009 r. 
o finansach publicznych z (DZ. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) strony zawierają umowę dotycząc ą 
pomocy finansowej związanej z remontem drogi powiatowej: nr 2146 E Nowe Ostrowy – Wola Pierowa, 
określającą przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. 

§ 1. 1. Gmina Nowe Ostrowy zobowiązuje się do udzielenia pomocy finansowej związanej 
z remontem drogi powiatowej: nr 2146 E Nowe Ostrowy – Wola Pierowa w zakresie robót określonym 
w załączniku Nr 1 do umowy. 

2. Remont przedmiotowej drogi wykona Starostwo Powiatowe w Kutnie. 

3. Termin wykonania przedmiotowego remontu ustala się zgodnie z umową zawartą z wykonawcą.

§ 2. 1. Wartość szacunkowa realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wynosi - 240 000,00 zł; 
(słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych). 

2. Gmina Nowe Ostrowy deklaruje pomoc finansową przeznaczoną na przedmiotowy remont 
w zakresie określonym w załączniku Nr 1, do 37,5 % wartości wykonanej inwestycji do kwoty 90000 zł 
(słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). 

3. W przypadku wystąpienia oszczędności poprzetargowych, zainteresowane strony umowy 
rozpatrzą możliwość wykonania remontu drogi nr 2144E Kutno-Imielno-Kołomia- Kąty. Zakres rzeczowy 
i rozliczenia finansowe powyższej inwestycji zostaną określone odrębną umową. 

§ 3. Gmina Nowe Ostrowy przekażę dotację celową, o której mowa w § 2 ust. 2 w następujący 
sposób: 

1. Dotacja w wysokości do 90000 zł będzie przekazana w terminie 14 dni od otrzymania kopii faktur 
(y). 
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2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane na konto Starostwa Powiatowego 
w Kutnie PEKAO SA O/Kutno 18 1240 3190 1111 0010 3126 4090. 

3. Gmina Nowe Ostrowy nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu nieterminowych 
realizacji płatności wynikających z faktur w stosunku do wykonawców (wykonawcy), w tym z tytułu 
odsetek.

§ 4. 1. Powiat Kutnowski jest zobowiązany do rozliczenia otrzymanych środków. 

2. Rozliczenie dotacji zostanie dokonane w następujący sposób: 

1. Powiat Kutnowski po zawarciu umów z wykonawcą (wykonawcami) wyłonionym(i) w drodze 
przetargu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, zobowiązany jest do złożenia w terminie 7 dni 
kserokopii tychże umów Gminie Nowe Ostrowy. 

2. Powiat Kutnowski zobowiązuje się po wykonaniu zadania do przedłożenia Gminie Nowe Ostrowy 
uwierzytelnionych kopii protokołów końcowego odbioru robót budowlanych, o których mowa w § 1. 

3. Powiat Kutnowski przedstawi Gminie Nowe Ostrowy faktury wystawione przez wykonawcę robót, 
sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym 
i rachunkowym przez Starostwo Powiatowe w Kutnie.

§ 5. 1. Niniejsza umowa zawarta jest na czas realizacji przedmiotowego zadania, nie dłużej niż do 
10 listopada 2013 r. 

2. Niniejsza umowa skutkuje pod warunkiem uchwalenia przez zainteresowane samorządy 
stosownych zmian w uchwałach budżetowych*.

§ 6. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron. 

*- niepotrzebne skreślić 

GMINA NOWE OSTROWY POWIAT KUTNOWSKI
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ZAŁĄCZNIK NR 1

DO UMOWY Z DNIA ....................

Lp. Opis robót - wyliczenia J.m. 
Ilość 
robót 

1. 

Mechaniczne wyrównanie nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową 
(jak dla warstwy ścieralnej) KR 2 z uprzednim skropieniem i oczyszczeniem 
A D-04.03.01 
Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni 
I.Droga nr 2146E Nowe Ostrowy – Wola Pierowa 
m x 3,8 m = 3 040,0 m2/od dobrej nawierzchni
2.425 m x 3,8 m = 1 615,0 m2/od skrzyżowania z drogą gminną
3.330 m x 3,8 m = 1 254,0 m2/od kościoła do kapliczki/
Razem = 5 909,0 m2

B. D.04.03.01 - Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 
/obmiar j.w./ 

C. D-04.08.01 - Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – 
asfaltową dla KR 2 miejscowe - 4 cm 

20,0 m2 x 100 kg/m2 = 2,0 Mg
D. D-04.08.01 - Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – 
asfaltową dla KR 2 w ilości 100 kg/m2 
5 909,0 m2 x 100 kg/m2 = 591,0 Mg
Razem591,0 + 2,0 =593,0 Mg 

m 2 

m 2 

5 909,0 

5 909,0 
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Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXIII/230/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 czerwca 2013 r.

Ze strony Powiatu kutnowskiego w odpowiedzi na wnioski społeczeństwa, pojawiła się możliwość
częściowego sfinansowania remontu drogi nr 2146 E na odcinku Zieleniec – Wola Pierowa. Wykonanie
takiej inwestycji leży również w interesie mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy co wynika między
innymi z przeprowadzonych zebrań wiejskich, na których mieszkańcy niejednokrotnie postulowali
wykonanie remontu przedmiotowej drogi. Z uwagi na powyższe zdecydowano o udzieleniu dotacji na
wykonanie remontu całego odcinka drogi.

Udzielenie pomocy finansowej z budżetu gminy wymaga podjęcia przez radę gminy stosownej
uchwały o czym przesądza art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Z kolei art. 220 ust 1 i
2 wyżej wskazanej ustawy określa że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być
udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej
lub pomoc rzeczowa, a podstawą udzielenia pomocy musi być umowa. W art. 8 ust. 2 ustawy
o samorządzie gminnym, ustawodawca wskazuje że gmina może wykonywać zadania z zakresu
właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień
z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
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