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Uchwala Nr 	/2019 

Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 	 .2019r. 

zmieniajaca uchwak Nr XLI/246/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 25 czerwca 

2018r. w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie realizacji zadania polegajgcego 

na budowie tymczasowej poczekalni autobusowej pornicdzy Powiatem Pultuskim a 

Gming Pultusk. 

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 2019r. poz. 511) Rada Powiatu uchwala, 

co nastcpuje: 

§ 1.  

WyraZa sic zgode na zawarcie aneksu do porozumienia z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie 

realizacji zadania polegajqcego na budowie tymczasowej poczekalni autobusowej, 

zgodnie z zalqcznikiem do niniejszej uchwaly. 

§ 2.  

UpowaZnia sic Zarzqd Powiatu w Pultusku do podpisania ww. aneksu z Gminq Pultusk. 

§3. 

Aneks, o kt6rym mowa w §1 podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym 

Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

§ 4.  

Wykonanie uchwaly powierza sic Zarzqdowi Powiatu w Pultusku. 

§ 5.  

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjccia. 



Zaiticznik 
do uchway nr 	 
Rady Powiatu w Pultusku 
zdnia 	  

Aneks Nr 1 z dnia 	czerwca 2019r. 

do Porozumienia 

w sprawie realizacji zadania polegaj4cego 

na budowie poczekalni autobusowej 

zawarty pomicdzy 

Powiatem Pultuskim reprezentowanym przez Zarzid Powiatu w Pultusku 
z siedzibq ul. Marii Sklodowskiej - Curie 11, 06-100 Pultusk, NIP 568-16-18-062, 

REGON: 130377729 w imieniu ktorego dzialaj4: 

1) Jan Zalewski - Starusta Pultuski, 

2) Beata Joii.viak - Wicestarosta Pultuski 

a 

Gmin4 Pultusk ul. Rynek 41, 06-100 Pultusk , NIP 568-10-02-154, REGON: 

000525955 

reprezentowang przez 3urmistrza Miasta Pultusk - Wojciecha Gregorczyka. 

§1. 

IA/ porozumieniu w sprawie realizacji zadania polegajqcego na budowie poczekalni 

autobusowej z dnia 5 lipca 2018r. wprowadza sic nastcpujqce zmiany: 

1 § 1. ust. 3. otrzymuje brzmienie: 

„ 3. Powiat Pultuski na uiyczonym terenie podejmie dzialania zwiqzane 

z zapewnieniem osobom korzystajqcym z komunikacji publicznej o zasiggu 

ponadgminnym odpowiednich warunkow oczekiwania na pokrzenia 

autobusowe, polegaj,ice na budowie tymczasowej poczekalni autobusowej oraz 

zapewni administrowanie obiektem pc) otrzymaniu decyzji na jego uzytkowanie". 

2. w § 1. dodaje sic ust. 4. w brzmieniu: 

„ 4. Gmina Pultusk tvyraia zgode na administrowanie budynkiem poczekalni 

autobusowej przez °soh)/ trzecie, z ktOrymi Powiat Pultuski mote podpisat" umowc 

na administrowanie po uprzednim uzgodnieniu warunkow z Gmin4 Puttusk" 

S, 2. 

Pozostate postanowieni porozumienia nie ulegajq zmianie. 



§ 3- 
Porozumienie zostaio sporz4d/one w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po 
jednym dla kazdej ze 

§ 4. 

Porozumienie wchodzi Zycie z tiniem podpisania. 

ti 

• 

• 



Uzasadnienie 

do projektu uchwaly zmieniajgcej uchwale Nr XLI/246/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 

25 czerwca 2018r. w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie realizacji zadania 

polegajqcego na budowie tymczasowej poczekalni autobusowej pomigdzy Powiatem 

Pultuskim a Gmin4 Pultusk. 

W dniu 7 czerwca 2019r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pultusku wydal 

decyzjc Nr 43/2019, na mocy kt6rej udzielil powiatowi pultuskiemu pozwolenia na uZytkowanie 

tymczasowego budynku poczekalni autobusowej (kategoria obiektu XVII), zlokalizowanego na 

dzialce nr ewid. 24, obreb 20, w Pultusku. 

Majac na wzgledzie zapisy porozumienia z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie realizacji zadania 

polegajqcego na budowie tymczasowej poczekalni autobusowej, Zarzqd Powiatu w Pultusku zwrocil 

410 sic do Burmistrza Miasta Pultusk o wyra2enie zgody na administrowanie budynkiem przez osoby 

trzecie. 

Aby budynek poczekalni autobusowej magi spelniae swojq funkcje powinien bye dostepny 

dla podroZnych od wczesnych godzin porannych do p&nych godzin wieczornych. Zwiqzane jest to 

z koniecznokiq sprawowania bie2qcego nadzorowania, utrzymania porzqdku i dbaloki o mienie. 

Ze wzgledow organizacyjnych celowym jest powierzenie administrowania budynkiem 

podmiotowi zewnetrznemu. 

Zgodnie z ustawq z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz. 

511), Powiat wykonuje okre§lone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w 

zakresie: transportu zbiorowego i drog publicznych (art.4 ust.1 pkt 6), oraz mote zawierae 
• 

porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadan publicznych z jednostkami lokalnego 

samorzqdu terytorialnego (art.5 ust.2). Do wylacznej wlakiwoki rady powiatu naleZy podejmowanie 

uchwal w sprawie przyjecia zadan z zakresu administracji rzqdowej oraz w sprawie powierzenia 

prowadzenia zadafi publicznych, o ktorych mowa w art. 5 ustawy (art.12 pkt 8a). 

W zwiqzku z powyZszym, pod obrady Radzie Powiatu w Pultusku zostaje przedlozony projekt 

uchwaly w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia w sprawie realizacji zadania polegajqcego na 

budowie tymczasowej poczekalni autobusowej pomiedzy Powiatem Pultuskim a Gminq Pultusk. 

Projekt aneksu, o ktorym mowa wyZej stanowi zalqcznik do niniejszej uchwaly. 
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