
Zalqcznik do 
Uchwaly Nr 111/24/2018 
Rady Powiatu w Pultusku 
z dnia 19 grudnia 2018r. 

• 

POROZUMIENIE 
W SPRAWIE ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNICH WARUNKOW OCZEKIWANIA 

NA POLkCZENIA AUTOBUSOWE DO CZASU ODDANIA DO 
UZYTKOWANIA TYMCZASOWEJ POCZEKALNI AUTOBUSOWEJ 

zawarte w dniu 	 2018 r. w Pultusku pomicdzy: 

Powiatem Pultuskim reprezentowanym przez Zarz4d Powiatu w Pultusku ul. Marii 
Sklodowskiej - Curie 11, 06-100 Pultusk , 
NIP 568-16-18-062, REGON 130377729, w imieniu ktorego dzialajg: 

1) Starosta Pultuski - Jan Zalewski 
2) Wicestarosta Pultuski - Beata Joiwiak 

a 
Gmina Pultusk (ul. Rynek 41, 06-100 Pultusk) reprezentowanq przez Pana Wojciecha 
Gregorczyka - Burmistrza Miasta Pultusk. 

Zwa4wszy na zawarte w dniu 5 lipca 2018r. porozumienie pomicdzy Gmin4 
Pultusk a Powiatem Pultuskim zwi4zane z zapewnieniem osobom korzystajqcym z 
komunikacji publicznej o zasicgu ponadgminnym odpowiednich warunkow 
oczekiwania na polqczenia autobusowe oraz realizacjc przez Powiat Pultuski zadania 
polegaj4cego na budowie tymczasowego budynku poczekalni autobusowej, strony 
ustalily co nastcpuje: 

§ 1. 
1. Gmina Pultusk zobowivuje sic do zakupu lub wydzierZawienia i usytuowania 
pawilonu, celem zapewnienia odpowiednich warunkow oczekiwania na pol4czenia 

• 
autobusowe. 
2. Powiat Pultuski zobowiqzuje sic do ponoszeniu oplat za energic elektryczn4 oraz 
zabezpieczenie sanitarne (ustawienie 2 szt. sanitariatow przenognych wraz z ich 
obslugq). 
3. Powy2sze koszty Powiat Pultuski bcdzie ponosil do czasu oddania do uZytkowania 
tymczasowego budynku poczekalni autobusowej. 
4. Gmina Pultusk zobowi4zuje sic do poniesienia wszystkich pozostalych kosztow 
zwi4zanych z utrzymaniem pawilonu, z wykczeniem kosztow wymienionych 
w ust. 2. 

§ 2. 
1. Powiat Pultuski bcdzie dokonywal zwrotu kosztow poniesionych przez Gminc 
Pultusk, o ktorych mowa w §1 ust. 2 z dolu na podstawie faktury w terminie 14 dni 
od daty jej otrzymania. 
2. Faktury, o ktorych mowa w ust. 1, bcd4 wystawione przez Gminc Pultusk na 
podstawie udokumentowania faktycznie poniesionych kosztow (dokumentem 
potwierdzajgcym poniesione koszty bcdzie zakczona kserokopia faktury otrzymana 
od dostawcy energii elektrycznej i firmy obslugujqcej sanitariaty). 



• 

§ 3.  
Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia jego podpisania do czasu oddania do 
u2ytkowania przez Powiat Pultuski tymczasowego budynku poczekalni autobusowej 
nie dluZej ni2 do 31.05.2019 r. 

§ 4.  
Stronom przysluguje 1 — miesigczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 
mieskca kalendarzowego. 

§ 5.  
Wszelkie zmiany i uzupeinienia dotycz4ce niniejszego porozumienia wymagaj4 formy 
pisemnej pod rygorem niewa2nogci. 

§ 6.  

Porozumienie niniejsze zostalo zawarte w dwoch jednobrzmi4cych egzemplarzach, 
• po jednym dla ka2dej ze stron. 

Powiat Pultuski 
	

Gmina Pultusk 
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