
UCHWAŁA NR XXVIII/193/2017 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 
z dnia 30 marca 2017r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

 

Na podstawie art. 5 ust. 2-4, art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. 2016 poz.814, 1579 i 1948), art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. 2016 poz.1870 z poźn. zm.1) oraz art. 72 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 

Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469 z późn. zm.2) 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Nowodworskim                                     

a Województwem Mazowieckim  w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: „Przebudowa 

prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór 

Mazowiecki”. 

 

§ 2. Na wspólną realizację zadania przeznacza się z budżetu Powiatu Nowodworskiego na rok 2017 

środki finansowe w kwocie 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w dziale 010 

– Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 – Melioracje wodne paragrafie – 6630 – Dotacje celowe 

przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.  

 

§ 3. Środki, o których mowa w § 2 uchwały przeznacza się na współfinansowanie kosztów opracowania 

kompleksowej dokumentacji technicznej w oparciu o pozytywnie zaopiniowaną koncepcję rozwiązań 

projektowych na potrzeby zadania pn.: „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego 

rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki”. 

 

§ 4. Porozumienie zawarte na podstawie niniejszej uchwały podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 § 5.1.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.   

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Katarzyna Kręźlewicz 

 

 

                                                           
1Zmiany do tekstu jednolitego ustawy są zawarte w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191 
2Zmiany do tekstu jednolitego ustawy są zawarte w Dz. U. z 2015 r. poz. 1642, 1590 i 2295 oraz z 2016 r. poz 352, 1250, 1948 i 2260 oraz z 

2017 r. poz. 60 


