
Uchwala Nr 	  

Rada Powiatu w Puttusku 

z dnia 	  

zmieniajaca uchwale nr VI/44/2019 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 24 kwietnia 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 
1998 r. o samorza,dzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, ze zm.), art. 19 ust. 4 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2068, ze 
zm.) oraz art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jcdnostek 
samorzaclu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, ze zm.) Rada Powiatu w Pultusku 
uchwala, co nastepuje: 

1 

WyraZa sic zgodc na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia nr 230/2019 z dnia 6 maja 
2019 r., zgodnie z zalacznikiem do niniejszej uchwaly. 

§2 

Aneks, o ktOrym mowa w 5 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzcdowym Wojewodztwa 
Mazowieckiego. 

§3 

Wykonanie uchwaly powierza sic Zarza.dowi Powiatu w Pultusku. 

5 4 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 

Dy E 

mgr 	Grzegorz Pik 



Aneks Nr 2 

do Porozumienia nr 230/2019 z dnia 06.05.2019r. 

zawarty w Pultusku w dniu 	 pomicdzy: 

Gminq Pultusk, 

z siedzibq w Pultusku, adres: ul. Rynek 41, 06-100 Pultusk, reprezentowan4 przez 

Wojciecha Grzegorczyka — Burmistrza Miasta Pultusk 

przy kontrasygnacie Teresy Turek — Skarbnik Miasta Pultusk 

a 

Powiatem Pultuskim, 

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

reprezentowanym przez Zarzqd Powiatu w imieniu ktOrego dzialajq: 

Jan Zalewski — Starosta 

Beata JoZwiak - Wicestarosta 

przy kontrasygnacie Renaty Krzyzewskiej — Skarbnik Powiatu 

§1 

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

1) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Z ramienia Powiatu Pultuskiego wyznacza sic Dyrektora Zarzqdu Drog Powiatowych 

Grzegorza Pika oraz Kierownika Dzialu Technicznego Artura Andrusiaka. Wskazane 

osoby bedq odpowiedzialne za opiniowanie rozwiqzan projektowych, przekazanie placu 

budowy, bieZqcq kontrole nad realizacjq, odbiorem robot." 

2) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Powiat na realizacjc zadania, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 porozumienia, przeka2e 

dotacjc celowq w roku 2020 na konto Gminy Pultusk nr 391020015920000280202768331 

w wysokoki 1.911.621,69 zl (slownie: jeden milion dziewiceset jedenakie tysiecy 

szegeset dwadziekia jeden zlotych 69 groszy)." 

§2 

Pozostale postanowienia porozumienia nie ulegajq zmianom. 

§3 

Niniejszy aneks wchodzi w 2ycie z dniem jego zawarcia. 

DYROO R 

mgr ini'drzegorz Pik 



§4 

Niniejszy aneks zostaje sporzqdzony w czterech jednobrzmiqcych egzemplarzach, po dwa 

egzemplarze dla ka2dej ze 

DYPEKTQR 
/I, '  

mgr i 	riiiborz Pik 



Uzasadnienie 

Do projektu aneksu nr 2 do Porozumienia nr 230/2019 

06.05.2019 roku Gmina Puttusk zawarta z Powiatem Puttuskim porozumienie w 

sprawie powierzenia Grninie Puttusk realizacji zadania publicznego, realizowanego w ramach 

projektu pn. Kompleksowa poprawa vvarunkOw komunikacji pieszej i rowerowej w Puttusku 

poprzez przebudowq ciggu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie 

ciechanowskim na odcinku drog stanowiqcych wtasnotd Powiatu Puttuskiego tj. Al. 

Tysi4clecia, ul. Jana Pawta II i ul. Bartodziejska. 

W zwiqzku ze zmianq na stanowisku Dyrektora Zarzqdu DrOg Powiatowych w 

Puttusku ulega zmianie imiq i nazwisko osoby wyznaczonej z ramienia Powiatu Puttuskiego 

do Zespotu ds. realizacji projektu partnerskiego. 

Porozumienie zaktadato wartog6 zadania w ciagu ulicy Bartodziejskiej na podstawie 

kosztorysow inwestorskich na kwotq 2.955.240,98 zt. W zwiqzku z podpisaniem umowy na 

realizack zadania z Przedsiqbiorstwem Budowy i Utrzymania Drag Spotka z ograniczon4 

odpowiedzialnogciq, ul. Brokowska 37, 07-300 OstrOw Mazowiecka, wartogd zadania wraz z 

nadzorem inwestorskim wynosi 1.911.621,69 zt. W zwiqzku z powy2szym koniecznym jest 

zmiana wysokoSci dotacji celowej Powiatu Puttuskiego. 

Pik 
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