
Projekt 

Uchwala Nr 	/ 	./2019 

Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 	  2019r. 

w sprawie powierzenia Gminie Pultusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 5 ust. 2, art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 

5 czerwca 1998r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U z 2018r. poz. 995, ze zm.), 

art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2018r. poz. 2068 

ze zm.) oraz art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzqdu 

terytorialnego (Dz.0 z 2018r. poz. 1530, ze zm.) Rada Powiatu w Pultusku uchwala, 

co nastepuje: 

§ 1. 

Powierza sic Gminie Pultusk realizacjc zadania publicznego, naleZqcego do wlakiwoki Powiatu 

Pultuskiego, realizowanego w ramach projektu pn.: „Kompleksowa poprawa warunkow 

komunikacji pieszej i rowerowej w Pultusku poprzez przebudowc ciqgu ulic jako element 

gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" na odcinku drug stanowiqcych 

wlasno§e Powiatu Pultuskiego tj. Al. Tysiqclecia, ul. Jana Pawla II i ul. Bartodziejska. 

§ 2. 

Na realizacjc zadania okre§lonego w §1 Powiat Pultuski przekaze dotacjc celowq w wysokoki 

1.204.277,30z1 (slownie: jeden milion dwiekie cztery tysiqce dwiekie siedemdziesiqt siedem zl. 

trzydzieki groszy). 

§ 3. 

1. UpowaZnia sic Zarzqd Powiatu do podpisania porozumienia z Gminq Pultusk w sprawie 

powierzenia prowadzenia zadania, o ktorym mowa w §1, zasad i terminOw przekazania 

dotacji oraz warunkow i trybu rozliczen. 

2. Projekt Porozumienia, o kt6rym mowa w ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszej uchwaly. 

§ 4. 

Traci moc uchwala Nr XXXIV/203/2017 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 26 pa2dziernika 2017r. 

w sprawie powierzenia Gminie Puttusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego, 

z po2niejszymi zmianami. 



§ 5.  

Porozumienie, o ktorym mowa w §3 podlega ogioszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa 

Mazowieckiego. 

§ 6.  

Wykonanie uchwaly powierza sic z Zarmdowi Powiatu. 

§ 7.  

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia. 
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POROZUMIENIE NR . 	  

Zawarte w dniu 	.................... 	............ 	pomiqdzy: 

Gminq Puttusk, 

z siedzibq w Puttusku, adres: ul. Rynek 41, 06-100 Puttusk, reprezentowanq przez 

przy kontrasygnacie 	  

a 

Powiatem Puttuskim, 

Z siedzibq w Puttusku, adres: ul. Marii Sktodowskiej — Curie 11, 06-100 Puttusk, reprezentowanym 

przez Zarzqd Powiatu w imieniu ktorego dziatajq: 

przy kontrasygnacie Skarbnika 	  

Na podstawie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 art. 5 ust. 2, art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 z poin. zm. ),art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gnninnym (Dz. U. z2018 r. poz. 994 z pain. am.), art. 19 ust. 4 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z pr:52n. zm.) oraz 

art. 46 i48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzqdu terytorialnego (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1530 z poin. am.), 

w sprawie powierzenia Gminie Puttusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego w ramach 

projektu pn.: „Kompleksowa poprawa warunkOw komunikacji pieszej i rowerowej w Puttusku 

poprzez przebudowq ciqgu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie 

ciechanowskim" wspOtfinansowanego ze grodkOw RegionaInego Programu Operacyjnego 

Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV — Przejgcie na gospodarke 

niskoemisyjnq — Dziatanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeri powietrza-poddziatanie 4.3.1. 

Ograniczenie Zanieczyszczen powietrza i rozwOj mobilnogci miejskiej — Typ projektu — Scietki 

Infrastruktura rowerowa; 	 • 

1 

1. Powiat Puttuski powierza Gminie Puttusk wykonanie zadania inwestycyjnego, w ramach projektu 

pn. „Kompleksowa poprawa warunk6w komunikacji pieszej i rowerowej w Puttusku poprzez 

przebudowq ciqgu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" na 

odcinku drag stanowiqcych wiasnok Powiatu Puttuskiego, tj. Al. Tysiqclecia, ul. Jana Pawta II i ul. 

Bartodziejskiej. 

Podstawq technicznej realizacji zadania bgdzie opracowana, zaakceptowana i zatwierdzona 

zgodnie z przepisami prawa dokumentacja projektowa. 

1 
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Dokumentacja projektowa wymaga akceptacji rozwiazan projektowych Zarzadu Drag 

Powiatowych dokonywanej w fazie projektowej przez wybranego w drodze postoowania 

wykonawcy. 

§ 2 

Powiat Puttuski udziela Gminie Puttusk prawa do dysponowania gruntami na cele budowlane 

okreSlonymi w §1. 

§ 3  

1. Powiat Puftuski upowainia Gminq Puttusk do przeprowadzenia postepowania i udzielenia 

zarnowienia publicznego. 

2. Postqpowanie przetargowe prowadzone bqdzie wg. procedur obowi4zujacych w Gminie Puttusk 

oraz procedurami obowi4zujgcymi w regulaminie RPOWM. 

3. Z ramienia Powiatu Puttuskiego wyznacza siq Dyrektora Zarzqclu Drog Powiatowych Mariusza 

Kowalewskiego oraz Kierownika Dziatu Technicznego Artura Andrusiaka. Wskazane osoby bqclq 

odpowiedzialne za opiniowanie rozwiqzan projektowych, przekazanie placow budowy, bieiacq 

kontrole nad realizacjq , odbiorem robOt. 

4. Osoby wskazane w ust. 3 zostanq powotane do Zespotu ds. realizacji projektu partnerskiego. 

W4 

1. Powiat na realizacjg zadania, o kt6rym mowa w §1 ust. 1 porozumienia, przekazat dotacje celowq 

w roku 2018 na konto Gminy Puttusk nr 391020015920000280202768331 w wysokotci 34 440,00 

(stownie: trzydzietci cztery tysiace czterysta czterdzieSci ztotych), 

2. Powiat na realizacje zadania, o ktorym mowa w §1 ust. 1 porozumienia, przekaie dotack celowq 

w roku 2019 na konto Gminy Puttusk nr 391020015920000280202768331 w wysokoki 

1 169 837,30 (stownie: jeden milion sto szekdziesiqt dziewiqd tysiqcy osiemset trzydzietci siedem 

ztotych, trzydzietci groszy). 

3. Kwoty o ktorych mowa w § 4 ust. 1 i ust. 2 zostanq przeznaczone na pokrycie kosztOw zwiwanych 

z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz kosztow realizacji zadari na ulicach powiatowych z 

uwzglednieniem jako priorytet do wykonania zakresu rzeczowego objetego kosztami 

kwalifikowalnymi projektu pn. „Kompleksowa poprawa warunk6w komunikacji pieszej i 

rowerowej w Puttusku poprzez przebudowg ci4gu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w 

subregionie ciechanowskim", zgodnie z zatoieniami do projektowania kosztorysami i 

przedmiarami stanowiacymi zestawienie zbiorcze kosztow wynikajqce z kosztorysOw ofertowych 

Al. Tysigclecia, ul. Jana Pawta II oraz kosztorysow inwestorskich ul. Bartodziejskiej 

4. Przekazanie dotacji celowej przez Powiat Puttuski nastqpowad bqdzie w transzach w terminach 

umoiliwiaj4cych zaplate naleinoki Wykonawcom na warunkach podpisanych urnow w wyniku 

wybranego trybu postgpowania zgodnego z Prawem ZarnOwien Publicznych. 

5. Przekazanie dotacji o ktorej mowa w ust. 2 nastoowat bqdzie na podstawie pisemnego 

wystapienia o transzq grodkOw ztoionego przez Gminq Puttusk zawieraj4cego informacje o 

zakoticzonym etapie zadania wraz z czetciowym protokotem odbioru i kopia faktury. 

Q5 
1. Gmina Puttusk przedtoiy Powiatowi Puttuskiemu informacje z realizacji zadania w terminie do 30 

dni po jej zakonczeniu, jednak nie pOiniej nii do 31 stycznia 2020 wraz z potwierdzonymi kopianni 
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faktur, przelewami uregulowania naleinoki potwierdzonymi za zgodnok z oryginatem. Powiat 

Puttuski zastrzega sobie prawo do wgladu do oryginatu faktur. Oryginaty faktur musza zostad 

opisane w sposob umoiliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie 'aka kwota opisanej faktury pochodzi 

ze rodkow przeznaczonych przez Powiat Puttuski. 

2. Po zakoriczeniu realizacji zadania, Gmina Puttusk przekaie Powiatowi Puttuskiemu rzeczowe 

sktadniki rnajRtku trwatego dowodem PT wystawionym na podstawie protokotu zdawczo-

odbiorczego. 

3. Gmina Puttusk zobowia.zuje sie do przedktadania informacji o kaidyrn etapie realizacji inwestycji. 

§6 

Porozumienie zostaje zawarte na czas okreLlony, z terminem obowi4zywania do 31 grudnia 2019 r. 

§7 

rodki niewykorzystane, pobrane w nadmiernej ilogci lub niezgodnie z przeznaczeniem podlegaja 

zwrotowi na rachunek bankowy Powiatu Puttuskiego nr 41 1920 1592 0000 2102 0263 7106 w Banku 

PKO wraz z naleinymi odsetkami. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia maja zastosowanie 

przepisy kodeksu cywilnego. 

§9 

Zmiany niniejszego porozumienia wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewa2noki. 

01O 

Porozumienie wchodzi w 2ycie po uptywie 14 dni od ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym 

WojewOdztwa Mazowieckiego. 

011 

Porozumienie sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Gminy Puttusk i dwa 

egzemplarze dla Powiatu Puttuskiego. 

***** ••• 00000000000 •••••••••••••• 

Sporzadzit: Jarostaw Turek 
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Uzasadnienie 

do projektu uchwaly Rady Powiatu w Puitusku 

w sprawie poiviel7nia Gminie Pultusk prowadenia i finansowania vdania pubknego 

Zgodnie z decyzjq Rady Powiatu w Pultusku, przyjct4, uchwaki, nr 

XXIV/135/2016 z dnia 29 listopada 2016r., Powiat Pultuski przyskpil z Gmini 

Pultusk do parterskiej realizacji projektu pn. „Kompleksowa poprawa warunk6w 

komunikacji pieszej i rowerowej w Pultusku poprzez przebudowc ci4gu ulic jako 

element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020, Osi Priorytetowej IV - Przejgcie na gospodarkc niskoemisyjna.  - Dzialania 4.3. 

Redukcja emisji zanieczyszczeri powietrza - Poddzialania 4.3.1 Ograniczanie 

zanieczyszczeri powietrza i rozwoj mobilnoki miejskiej - Typ projektu - Sciezki i 

infrastruktura rowerowa (tzw. RIT). 

Zgodnie z ustaleniami Gmina Pultusk przyjQla na siebie role Lidera Projektu. 

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 

publicznych „zarzqdzanie drogami publicznymi mote byC przekazywane mkdzy 

zarzadcami w trybie porozumienia, regulujacego w szczegOlnoki wzajemne 

rozliczenia finansowe. Zarz4dcy drog mom zawierae take porozumienia w sprawie 

finansowania albo dofinansowania zadari z zakresu zarzqdzania drogami z buclietow 

jednostek samorzadu terytorialnego". 

Wobec powyszego Rada Powiatu w Pultusku podkla uchwak nr 

XXXIV/203/2017 z dnia 26 paidziernika 2017r. w sprawie powierzenia Gminie 

Pultusk prowadzenia i finansowania zdania publicznego w ramach ww. projektu na 

odcinkach drog stanowiacych wlasnok Powiatu Pultuskiego tj. Al. Tys4clecia, ul. 

Jana Pawla II i ul. Bartodziejska. 

Z uwagi na wydluzony termin realizacji zadania publicznego do 

31 grudnia 2019r., jak rowniei koniecznok zapewnienia pelnej kwoty 

wlasnego na realizacj ww. zadania , Zarzqd Powiatu zwraca si do Rady P • (f/ 

podjccie uchwaly jak w przedstawionym projekcie. 
T 1.0 
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