
Projekt 

Uchwala Nr  	/2019 

Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia   2019r. 

zmieniajwa uchwaie nr 171/44/ 2019 Rady Powiatu w Pultusku dnia 24 kwietnia 2019r. 

w sprawie _powierenia Gminie Pu/tusk prowackenia i finansowania adania public7nego 

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

1998r. o samorzadzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511, 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 samorzadu terytorialnego (Dz.U. z 2018r. poz. 1530, ze zm.) 

Rada Powiatu w Pultusku uchwala, co nastcpuje: 

§1.  

WyraZa sic zgodc na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia nr 230/2019 z dnia 

6 maja 2019r., zgodnie z zalacznikiem do niniejszej uchwaly. 

§2.  

Aneks, o ktorym mowa w §1 podlega publikacji w Dzienniku Urzcdowym 

Wojewodztwa M az owie ckiego 

53. 

Wykonanie uchwaly powierza sic Zarzadowi Powiatu w Pultusku 

§4. 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia. 

mgr Mariusz Kowa/ewski 



Aneks Nr 1 

do Porozumienia nr 230/2019 z dnia 06.05.2019r. 

zawarty w Pultusku w dniu 	  pomiedzy: 

Gmini Pultusk, 

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

przy kontrasygnacie 	  

a 

Powiatem Pultuskim, 

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

reprezentowanym przez Zarzqd Powiatu w imieniu ktorego dzialajq: 

przy kontrasygnacie 	  

§1 

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

1) w traci § 4 ust. 2 dodaje sic zdanie o tre§ci: „Powiat na realizacje zadania, o ktorym 

mowa w § 1 ust. 1 porozumienia, przekaze dotacje celow4 w roku 2020 na konto Gminy 

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

miliony dziewieoset pieddziesiqt piee tysiecy dwiacie czterdziegci zlotych 98/100 groszy).", 

2) § 5 ust. 1 otrzymuje branienie: 

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

potwierdzonymi kopiami faktur, przelewami uregulowania naletlogci potwierdzonymi za 

zgodnoge z oryginalem: 

- w ciqgach ulic Al. Tysiqclecia i Jana Pawla TI w terminie do 30 dni po jej zakonczeniu, 

jednak nie poZniej niZ do 31 stycznia 2020 roku 

- w ciqgu ulicy Bartodziejskiej w terminie do 30 dni po jej zakoficzeniu, jednak nie pO±niej 

niz do 31 stycznia 2021 roku. 

Powiat Pultuski zastrzega sobie prawo do wglqdu do oryginalu faktur. Oryginaly faktur muszq 

zostae opisane w sposOb umaiwiajqcy jednoznaczne stwierdzenie jaka kwota opisanej 

faktury pochodzi ze rodkow przeznaczonych przez Powiat Pultuski.", 

3) § 6 otrzymuje brzmienie: 



A 

mgr Mariusz Kowalewski 

„Porozumienie zostaje zawarte na czas okreglony, z terminem obowiqzywania do 31 grudnia 

2020 r., z zastrz. tregci § 5 ust. 1”. 

§2 

Pozostale postanowienia porozumienia nie ulegajq zmianom. 

§3 

Niniejszy aneks wchodzi w Zycie z dniem jego zawarcia. 

§4 

Niniejszy aneks zostaje sporzadzony w czterech jednobrzmiqcych egzemplarzach, po dwa 

egzemplarze dla kaZdej ze stroll. 
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Uzasadnienie 

do projektu uchwaly zmieniajqcej uchwatg nr VI/44/2019 Rady Powiatu 

w Puttusku z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie powierzenia Gminie Puttusk 

prowadzenia i finansowania zadania publicznego. 

6 maja 2019r. Gmina Puttusk zawarta z Powiatem Puttuskim porozumienie 

w sprawie powierzenia Gminie Put-tusk realizacji zadania publicznego, 

realizowanego w ramach projektu pn. Kompleksowa poprawa warunkow 

komunikacji pieszej i rowerowej w Puttusku poprzez przebudowq ciqgu ulic jako 

element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim na odcinku 

drag stanowiqcych wtasnok Powiatu Puttuskiego tj. Al. Tysiqclecia, ul. Jana 

Pawta II i ul. Bartodziejska. 

Porozumienie zaktadato realizacje zadania do 31 grudnia 2019r. 

i rozliczenie do 31 stycznia 2020r. 

W 2019r. zostata wykonana: przebudowa Al. Tysiqclecia, ul. Jana Pawta II, 

dokumentacja projektowa oraz kosztorysy inwestorskie bran2y drogowej 

i sanitarnej dla przebudowy ul. Bartodziejskiej. 

Na przetomie 2019 i 2020 roku Gmina Puttusk zamierza kontynuowa6 

zadania w ramach ww. projektu, poprzez ogtoszenie przetargu na realizack 

przebudowy kolejnych ulic gminy Puttusk oraz ulicy Bartodziejskiej. 

Dlatego tez konieczne jest wprowadzenie aneksu do tracqcego wathok z 

koricem roku porozumienia, przedtu2ajqc jego wa2nok o czas niezbqdny na jego 

kompleksowq realizack i ustalajqc ostatecznq wartok zadania na podstawie 

skompletowanej dokumentacji i kosztorysow inwestorskich. 

gr Mariusz Kowalewski 
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