
Zalqcznik 
do Uchwaly Nr X11/91/2019 
Rady Powiatu w Pultusku 
z dnia 27 listopada 2019r. 

Aneks Nr 1 

do Porozumienia nr 230/2019 z dnia 06.05.2019r. 

zawarty w Pultusku w dniu 	 .. pomiedzy: 

Gminq Pultusk, 

z siedzibq w Pultusku, adres: ul. Rynek 41, 06-100 Pultusk, reprezentowanq przez 

przy kontrasygnacie 	  

a 

Powiatem Pultuskim, 

z siedzibq w Pultusku, adres: ul. Marii Sklodowskiej-Curie 11, 06-100 Pultusk, 

II reprezentowanym przez Zarzqd Powiatu w imieniu ktorego dzialajq: 

przy kontrasygnacie 	  

§ 1 

W porozumieniu nr 230/2019 z dnia 06.05.2019r. wprowadza sic nastepujqce zmiany: 

1) w treki § 4 ust. 2 dodaje sic zdanie o treki: „Powiat na realizacje zadania, o ktOrym 

mowa w § 1 ust. 1 porozumienia, przekaZe dotacje celowq w roku 2020 na konto Gminy 

Pultusk nr 391020015920000280202768331 w wysokoki 2 955 240,98z1 (slownie: dwa 

miliony dziewieeset pieedziesiqt pica tysiecy dwiekie czterdzieki zlotych 98 groszy).", • 	2) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Gmina Pultusk przedlo2y Powiatowi Pultuskiemu rozliczenie z realizacji zadan wraz z 

potwierdzonymi kopiami faktur, przelewami uregulowania nale2noki potwierdzonymi za 

zgodnoge z oryginalem: 

- w ciqgach ulic Al. Tysiqclecia i Jana Pawla II w terminie do 30 dni po ich zakoficzeniu, 

jednak nie po2niej ni2 do 31 stycznia 2020 roku 

- w ciqgu ulicy Bartodziejskiej w terminie do 30 dni po ich zakoriczeniu, jednak nie p62niej 

niz do 31 stycznia 2021 roku. 

Powiat Pultuski zastrzega sobie prawo do wglqdu do oryginalow faktur. Oryginaly faktur 

muszq zostaa opisane w spos6b umoZliwiajqcy jednoznaczne stwierdzenie jaka kwota 

opisanej faktury pochodzi ze §rodkaw przeznaczonych przez Powiat Pultuski.", 



• 

• 

3) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„Porozumienie zostaje zawarte na czas okre§lony, z terminem obowiqzywania do 31 grudnia 

2020 r., z zastrz. tre§ci § 5 ust. 1". 

§2 

Pozostale postanowienia porozumienia nie ulegajq zmianom. 

§ 3  

Niniejszy aneks wchodzi w Zycie z dniem jego zawarcia. 

§4 

Niniejszy aneks zostaje sporzqdzony w czterech jednobrzmiqcych egzemplarzach, po dwa 

egzemplarze dla kazdej ze stron. 

• 
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