
Uchwala Nr 

Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 	 2018 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia zapewnieniajacego odpowiednie warunki 

oczekiwania na polgczenia autobusowe do czasu oddania do uZytkowania tymczasowej 

poczekalni autobusowej. 

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

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

Rada Powiatu uchwala, co nastypuje: 

§ 1 

1. Rada Powiatu w Pultusku wyraZa zgodc na zawarcie porozumienia w sprawie 

zapewnienia odpowiednich warunkOw oczekiwania na polqczenia autobusowe do 

czasu oddania do uZytkowania „tymczasowego budynku poczekalni autobusowej - 

poprawa warunkow dla mieszkancow oczekujqcych na komunikacjc publicznq". 

2. Porozumienie, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszej uchwaly. 

i; - 

UpowaZnia sic Zarzqd Powiatu w Pultusku do podpisania ww. porozumienia 

z Gminq Pultusk. 

§ 3- 

Porozumienie, o ktorym mowa w 1. podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym 

Wojew6clztwa Mazowieckiego. 
DN. 
	

§ 4. 

Wykonanie uchwaly powierza sic Zarzqdowi Powiatu w Pultusku. 

§ 5. 

Uchwala wchodzi w tycie z dniem podjecia. 



Zalqcznik do 
Uchwaly Nr...../ ...... 2018 
Rady Powiatu w Pultusku 
z dnia 	 2018r. 

POROZUMIENIE 
W SPRAWIE ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNICH WARUNKOW OCZEKIWANIA 

NA POL4CZENIA AUTOBUSOWE DO CZASU ODDANIA DO 
UZYTKOWANIA TYMCZASOWEJ POCZEKALNI AUTOBUSOWEJ 

zawarte w dniu 	 2018 r. w Pultusku pomkdzy: 

Powiatern Pultuskim reprezentowanym przez Zarzqd Powiatu w Pultusku ul. Marii 
Sklodowskiej — Curie 11, 06-100 Pultusk , 
NIP 568-16-18-062, REGON 130377729, w imieniu ktorego dzialak: 

1) Starosta Pultuski-- Jan Zalewski 
2) Wicestarosta Pultuski — Beata Joiwiak 

a 
Gmin4 Put-tusk (ul. Rynek 41, 06-100 Pultusk) reprezentowanq przez Pana Wojciecha 
Gregorczyka — Burmistrza Miasta Pultusk. 

Zwa2ywszy na zawarte w dniu 5 lipca 2018r. porozumienie pomkdzy Gmin4 
Pultusk a Powiatem Pultuskim zwiqzane z zapewnieniem osobom korzystajqcym z 
komunikacji publicznej o zaskgu ponadgminnym odpowiednich warunkOw 
oczekiwania na pokczenia autobusowe oraz realizacjq przez Powiat Pultuski zadania 
polegaj4cego na budowie tymczasowego budynku poczekalni autobusowej, strony 
ustalily co nastqmje: 

§ 1. 
1. Gmina Pultusk zobowiqzuje sk do zakupu i usytuowania pawilonu, celem 
zapewnienia odpowiednich warunkow oczekiwania na pokczenia autobusowe. 
2. Powiat Pultuski zobowiqzuje sib do ponoszeniu °plat za energic elektrycznq oraz 
zabezpieczenie sanitarne (ustawienie 2 szt. sanitariatow przenognych wraz z ich 
obslugq). 
3. Powyisze koszty Powiat Pultuski bOzie ponosil do czasu oddania do ulytkowartia 
tymczasowego budynku poczekalni autobusowej. 
4. Gmina Pultusk zobowiqzuje sib do poniesienia wszystkich pozostalych kosztow 
zwkzanych z utrzymaniem pawilonu, z wykczeniem kosztow wymienionych w ust. 
2. 

§ 2. 
1. Powiat Pultuski bQdzie dokonywal zwrotu kosztow poniesionych przez GminQ 
Pultusk, o ktorych mowa w §1 ust. 2 z dolu na podstawie faktury w terminie 14 dni 
od daty jej otrzymania. 
2. Faktury, o ktorych mowa w ust. 1, 1304 wystawione przez Gmirk Pultusk na 
podstawie udokumentowania faktycznie poniesionych kosztow (dokumentem 
potwierdzajqcym poniesione koszty bOzie zakczona kserokopia faktury otrzymana 
od dostawcy energii elektrycznej i firmy obslugujqcej sanitariaty). 



Porozumienie niniejsze zostalo zawarte w dwoch jednobrzmi4cych egzemplarzach, 
po jednym d  kaidej ze stron. 

Powiat Pvituski Gmina Puitusk 

yyektor,- 
Orgartizacji i Nadzom 

rnit-micka 

§ 3.  
Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia jego podpisania do czasu oddania do 
uZytkowania przez Powiat Pultuski tymczasowego budynku poczekalni autobusowej 
nie diu2ej na do 31.05.2019 r. 

§ 4.  
Stronom przysluguje 1 — miesiqczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 
miesi4ca kalendarzowego. 

§ 5.  
Wszelkie zmiany i uzupeinienia dotycz4ce niniejszego porozumienia -wymagaj4 formy 
pisemnej pod rygorem niewa2nogci. 

§ 6.  

ca. 



Uzasadnienie 

do projektu uchwaly w sprawie zapewnienia odpowiednich warunkow oczekiwania na 

polqczenia autobusowe do czasu oddania do uiytkowania tymczasowej poczekalni 

autobusowej. 

Kierujac sic potrzebami zabezpieczenia potrzeb ludnoki w zakresie transportu, Rada 

Powiatu w Pultusku w dniu 25 czerwca 2018r. podjcla uchwalc Nr X11/246/2018 w sprawie 

zawarcia porozumienia w sprawie realizacji zadania polegajacego na budowie tymczasowej 

poczekalni autobusowej pomicdzy Powiatem Pultuskim a Gmina Pultusk. 

Porozumienie, o ktOrym mowa powyzej zostalo zawarte 05.07.2018r., na podstavvie 

ktorego Gmina Pultusk uZyczyla Powiatowi Pultuskiemu czek nieruchomoki, poloZonej w 

obrebie 20 miasta Pultuska przy ul. Ignacego Daszynskiego i ul. Nowy Rynek, oznaczonej 

jako dzialka o numerze ewidencyjnym 24, w celu budowy poczekalni autobusowej. 

Powiat Pultuski realizujqc postanowienia porozumienia, w dniu 06.11.2018r., po 

przeprowadzeniu procedury przetargowej, zawarl umowc z Wykonawcq na budowc 

tymczasowego budynku poczekalni autobusowej, zgodnie z ktOrq termin wykonania 

inwestycji zostal okre§lony na 31.05.2019r. 

W dniu 27.11.2018r. Gmina Pultusk pismem IRPSP.7021.91.72.2017 zaproponowala 

wspolne zapewnienie odpowiednich warunkow oczekiwania na polaczenia autobusowe. 

Udzial Powiatu Pultuskiego w realizacji zadania bcdzie polegal na ponoszeniu oplat za 

energic elektryczn4 oraz zabezpieczenie sanitarne (ustawienie 2 szt. sanitariatow przenonych 

wraz z ich obslugq). PowyZsze koszty Powiat Pultuski ponosilby do ezasu oddania do 

u2ytkowania tymczasowego budynku poczekalni autobusowej. Pozostale koszty ponosilaby 

Gmma Pultusk. 

Zgodnie z ustawg z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U. z 2018r., 

poz.995 ze zm.), Powiat wykonuje okre§lone ustawami zadania publiczne o charakterze 

ponadgminnym w zakresie: transportu zbiorowego i dr6g publicznych (art.4 ust.1 pkt 6), oraz 

mote zawierao porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadan public.znych z 

jednostkami lokalnego samormdu terytorialnego (art.5 ust.2). Do vvylqcznej wlakiwoki rady 

powiatu nale2y podejmowanie uchwal w sprawie przyjccia zadan z zakresu administracji 



izacji Nad7orik 

rz4dowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadatipublicznych, o ktorych mowa w art. 

5 ustawy (art. I 2 pkt 8a). Porozumienia, o ktorych mowa w art.5 ust.2, podlegajq ogloszeniu 

w wojewodzkim dzienniku urzedowym. 

W zwiazku z powyzszym, pod obrady Rady Powiatu w Pultusku zostaje przedloZony 

projekt uchwaly w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie zapewnienia odpowiednich 

warunkow oczekiwania na poiqczenia autobusowe do czasu oddania do uZytkowania 

tymczasowej poczekalni autobusowej. Projekt porozumienia, o ktOrym mowa wy2ej stanowi 

zalqcznik do niniejszej uchwaly. 

°O. 
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