
Załącznik 

do uchwały Nr XXXIII/215/20 

Rady Gminy Chełmża 

z dnia 27 października 2020  r. 

 
U M O W A 

 

W dniu ……… r. w  Chełmży, pomiędzy:  

Gminą Chełmża  reprezentowaną przez  

Jacka Czarneckiego – Wójta Gminy 

z kontrasygnatą Skarbnik Gminy Chełmża – Martą Rygielską   

a 

Powiatem Toruńskiego reprezentowanym przez członków Zarządu: 

Marka Olszewskiego – Starostę  Toruńskiego 

Michała Ramlau – Wicestarostę Toruńskiego 

z kontrasygnatą Skarbnik Powiatu Toruńskiego – Danuty Jabłońskiej Drążela 

Gmina Chełmża w wykonaniu uchwały z dnia 27 października 2020 r. Rady Gminy Chełmża 

Nr …w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminą Chełmża, umowy na 

współfinansowanie przez Powiat Toruński zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze 

powiatowej nr 1638 C w centrum miejscowości Drzonówko”, 

Powiat Toruński ……………………………………………. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest współfinansowanie przez Powiat Toruński w 2020 r.  zadania 

inwestycyjnego: ”Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1638 C w centrum 

miejscowości Drzonówko”. 

2. Ustala się udział Powiatu Toruńskiego w wysokości 50% wartości zadania, co na dzień 

podpisania umowy wynosi 25.000 zł.  

3. Łączna wartość zadania planowana jest na kwotę  50.000 zł. 

4. Środki finansowe  zostaną przekazane przez Powiat Toruński w formie dotacji celowej na 

zadania inwestycyjne w 2020 r.. 

5. Strony umowy ustalają, że wydatki przekraczające kwotę 50.000 zł,  których potrzeba  

poniesienia będzie niezbędna, rozliczane będą w równych częściach, po uprzednim 

uzgodnieniu potrzeby zwiększenia wartości zadania. 

 

§ 2 

Strony ustalają, że realizatorem zadania określonego w § 1 będzie Gmina Chełmża. 

 

§ 3 

1. Przekazanie dotacji przez Powiat Toruński  nastąpi w terminie do 14 dni po otrzymaniu  

zapotrzebowania złożonego przez Gminę Chełmża.  

2. Kwota dotacji zostanie przekazana na konto Gminy Chełmża nr 11 1020 5011 0000 9402 

0016 354311 1020  

3. Gmina Chełmża gwarantuje wgląd do dokumentacji przetargowej oraz udział w kontroli i 

odbiorach technicznych wykonanych robót jak również możliwość kontroli wykorzystania 

dotacji. 
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§ 4 

1. Ustala się termin wykorzystania dotacji do 31 grudnia 2020 r.. 

2. Do 25 stycznia 2021 r. Gmina Chełmża przedłoży Powiatowi Toruńskiemu rozliczenie 

dotacji. 

3. Rozliczenie kwoty dotacji polega na przekazaniu: 

1) faktur wystawionych w związku z realizacją zadania; 

2) innych dokumentów potwierdzających rozliczenie zadania. 

4. Ustala się termin zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji do 25 stycznia 2021 r. 

5. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Powiatu 

Toruńskiego. 

6. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w pkt 3 

naliczone będą odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 

 

§ 5 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 6 

Ewentualne spory mogące wyniknąć przy wykonaniu postanowień umowy będą rozstrzygane 

przez Sąd właściwy dla Gminy Chełmża. 

 

§ 7 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla każdej ze stron. 

 

          Gmina Chełmża                                               Powiat Toruński                                                                     

 

 

                

 

  

Kontrasygnata   Skarbnika                                                 Kontrasygnata   Skarbnika 


