
Uchwala Nr V/37/2019 

Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 6 marca 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 samorz4dzie 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 samorz4du 

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

co nastepuje: 

§ 1. 

Powierza sic Gminie Pultusk realizacje zadania publicznego, nale2qcego do wlakiwo§ci Powiatu 

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

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

gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" na odcinku drOg stanowiqcych 

wlasnok Powiatu Pultuskiego tj. Al. Tysiqclecia, ul. Jana Pawla II i ul. Bartodziejska. 

§ 2. 

Na realizacjc zadania okre§lonego w §1 Powiat Pultuski przeka2e dotacje celowq w wysokoki 

1.204.277,30z1 (slownie: jeden milion dwiegcie cztery tysiqce dwiacie siedemdziesiqt siedem A. 

trzydzie§ci groszy). 

§ 3. 

1. Upowa2nia 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 rozliczeri. 

2. Projekt Porozumienia, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi zalacznik do niniejszej uchwaly. 

§ 4. 

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

w sprawie powierzenia Gminie Pultusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego, 

z pO2niejszymi zmianami. 



§ 6.  

Wykonanie uchwaly powierza sic z Zarzgdowi Powiatu. 

§ 7.  

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj ccia. 
PRZEWODNICZAA, Y 

mgr ink. Tade 	alewajk 

• 

§ 5. 

Porozumienie, o ktorym mowa w §3 podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzcdowym Wojewodztwa 

Mazowieckiego. 

• 
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