
Uchwała Nr XLI/306/10

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie: wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadań inwestycyjnych

w  ramach  Programu  Wieloletniego  pod  nazwą:  “Narodowy  Program  Przebudowy  Dróg

Lokalnych 2008 – 2011”. 

Na  podstawie  art.  4  ust.  1  pkt  6,  art.  12  pkt  8  lit.  “e”  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.

o  samorządzie  powiatowym (j.t.  Dz.  U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1592  ze  zm.),  Rada  Powiatu

uchwala, co następuje: 

§1. 

Wyraża zgodę na realizację w 2011 roku zadań inwestycyjnych pod nazwą:

1. Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  2422W  Nasielsk  –  Strzegocin  odcinek  Kowalewice  –

Strzegocin o długości 3180 mb na łączną wartość 3.995.848 zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Porządzie – Obryte – Pułtusk odcinek ul. Tartaczna

w Pułtusku o długości 2262 mb na łączną wartość 2.802.139 zł.

§2.

Na  realizację  zadań  inwestycyjnych,  o  których  mowa  w  paragrafie  1,  wyraża  się  zgodę

na zaplanowanie w budżecie powiatu na rok 2011 środków finansowych w wysokości niezbędnego

udziału własnego:

1. na  zadanie  określone  w par.  1  ust.  1  pkt  1  kwotę  1.997.924  zł,  stanowiącą  50% wartości

inwestycji,

2. na  zadanie  określone  w par.  1  ust.  1  pkt  2  kwotę  1.401.070  zł,  stanowiącą  50% wartości

inwestycji, co łącznie stanowi kwotę 3.398.994 zł.



§3.

1. Zadanie określone w par. 1 ust.1  pkt 1 realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Świercze.

2. Zadanie określone w par. 1 ust. 1 pkt 2 realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Obryte.

§4. 

Realizację  zadań  inwestycyjnych  uzależnia  się  od  uzyskania  wsparcia  finansowego  w  ramach

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.

§5. 

Upoważnia  się  Zarząd  Powiatu  w Pułtusku do  podpisania  z  Gminą  Świercze  i  Gminą  Obryte

umowy o partnerstwie na realizację określonych w niniejszej uchwale zadań inwestycyjnych. 

§6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 

/-/

inż. Czesław Czerski 


