
Uchwala Nr  "?V  /2020 

Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

z dnia 	 2020 roku 

w sprawie zlotenia wniosku przez Powiat Puhuski o dofinansowanie inwestycji pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice — Pokrzywnica — Smogorzewo — Krzyczki 

Pienigtki — Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestgpowo WThiciatiskie do m. Kozieglowy" 

w ramach Funduszu Drog Samorzgdowych • 
Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 32 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Zarzqd Powiatu Pultuskiego uchwala, co nastcpuje: 

§ 1- 

1 . Wyra2a sic zgodc na zlo2enie wniosku do Wojewody Mazowieckiego dotyczqcego 

dofinansowania realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice —

Pokrzywnica — Smogorzewo — Krzyczki PieniqZki — Krzyczki Szumne na odcinku od m. 

Niestepowo Wio§ciatiskie do m. Kozieglowy" w ramach Funduszu Drog Samorzqdowych. 

i 2. Na realizacje zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w ust. 1, zostanq zabezpieczone 

§rodki finansowe w bud2ecie Powiatu Pultuskiego na 2021 rok jako wklad wlasny, po 

zakwalifikowaniu do dofinansowania przez Wojewode Mazowieckiego zadania 

inwestycyjnego, o ktorym mowa w ust. 1. 

§ 2. 

Wykonanie uchwaly powierza sic Dyrektorowi Zarzgdu Drog Powiatowych w Pultusku. 



Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 

§ 3. 

I 

Pod is czionkow Z 	Powiatu: 

a  ir 	  

2) Beata Jo2wiak 	geecae?,62-  --44?/2.9 

3) Halina Banach 	  

4) Emilia Ggsecka 

5) Zbigniew KsieZyk 	 

1) Jan Zalewski 
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.enata Krzyiew 
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Uzasadnienie 

Wojewoda Mazowiecki dnia 10 lipca 2020 r. oglosil nab6r wniosk6w dla jednostek 

samorzqdu terytorialnego z terenu wojewodztwa mazowieckiego, zainteresowanych 

uzyskaniem dofinansowania w ramach Funduszu Drog Samorzqdowych. 

Wnioski wraz z zalqcznikami nale2y skladae w nieprzekraczalnym terminie do 10 

sierpnia 2020 r. Powiat Pultuski planuje zio2ye wniosek do Mazowieckiego Urzedu 

Wojew6dzkiego w Warszawie o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 3401W Kacice — Pokrzywnica — Smogorzewo — Krzyczki Pieniq2ki — Krzyczki Szumne na 

odcinku od m. Niestepowo Wlokialiskie do m. Kozieglowy" w ramach Funduszu Dr6g 

Samorz4dowych. 

Szacunkowa wartok inwestycji wynosi 4.375.100.89 A. Na etapie zloenia wniosku 

o dofinansowanie nie ma mo2liwoki okre§lenia wartoki dofinansowania przez Wojewode, 

gdy2 to komisja powolana przez Wojewode Mazowieckiego okre§la wysokok dofinansowania, 

w przypadku jego przyznania mote to bye przedzial 50%-80%. W przypadku uzyskania 

dofinansowania na inwestycje ze wskazanq wartokiq jej dofinansowania przez Wojewodc 

Mazowieckiego, zostanie podjeta stosowna Uchwala Rady Powiatu Pultuskiego 

wprowadzajqca powyZsze zadanie do realizacji. 
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