Uchwała Nr

xxxv

/225/2009

Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 24 wrzesn ia

2009r.

Na podstawie art. 5 ust 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.), art. 8 ust 2a
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz 1591 z
poźn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2007r., Nr 19 poz 115 z późno zm.) - Rada Powiatu uchwala co następuje.

1. Powierza się Gminie Nasielsk do realizacji zadanie polegające na utwardzeniu
drogi powiatowej nr 2421W na odcinku przez wieś Lubomin gmina Nasielsk,
tłuczniem pochodzącym z przebudowy linii kolejowej E-65.
2. Powiat przekaże środki w wysokości 3000 zł, na transport tłucznia
zabezpieczone w budżecie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze
Mazowieckim w dziale 600 - Transport i Łączność.
3. Zakres przyjętego zadania oraz zasady jego finansowania określi stosowne
porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu oraz Burmistrzem.

UZASADNIENIE DO UCHWAL Y
Rady Powiatu Nowodworskiego

W związku z wnioskiem o przekazanie kwoty w wysokości około 10 000 zł z
przeznaczeniem na transport tłucznia w celu utwardzenia drogi powiatowej nr 2421W na
odcinku przez wieś Lubomin, gm. Nasielsk ustalona została przez Zarząd Powiatu wysokość
środków możliwych do przekazania w celu przeprowadzenia zadania o które wnioskowano.
Chęć

wykonania

przez

Gminę

Nasielsk

zadania

polegającego

na

utwardzeniu

przedmiotowego odcinka drogi w roku bieżącym wiąże się z przekazaniem ustalonej kwoty,
przygotowaniem stosownego porozumienia oraz podjęciem uchwały.

K l E~' O W r~i i~ ,"

Wydziału Ko
,

i

i Dró

.

~z.

.nikaC,ji.fransper h·

7~ia~17\

Tarouil~
(

FilipiaJ(

l. Pan Krzysztof Kapusta - Starosta Powiatu Nowodworskiego
2. Pani Anna Kaczmarek - Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego

Przedmiotem porozumienia jest przekazanie przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego środków
finansowych w wysokości 3 000 zł (słownie - trzech tysięcy zł) na
realizację
zadania
powierzonego Uchwałą Rady Powiatu Nr
12009 z dnia
2009r. w sprawie
powierzenia przez Powiat zadania Gminie Nasielsk.

l. Zakres prac oraz przyjęte rozwiązania wynikające z utwardzenia drogi o której mowa w §
l Gmina Nasielsk uzgodni z jej zarządcą.
2. Powiat ma prawo kontroli prawidłowości wykonania zadania objętego porozumieniem,
tym samym zastrzega sobie prawo uczestniczenia w zadaniu powierzonym gminie i
odbioru robót.

Środki o których mowa w § l zostaną przekazane Gminie w terminie do dnia 10 października
2009 roku.

1. Najpóźniej do dnia 15 stycznia 2010 roku Gmina ma obowiązek rozliczenia przekazanych
środków poprzez udokumentowanie poniesionych kosztów związanych z realizacją
zadania polegającego na utwardzeniu drogi powiatowej 2421 W na odcinku przez wieś
Lubomin, gm. Nasielsk.
2. Niewykorzystane środki lub środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają
zwrotowi na rachunek Powiatu na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca

zwrotowi na rachunek Powiatu na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca
200Sr. o finansach publicznych.

Porozumienie wchodzi w życie a dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze
stron.

