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ANEKS Nr 1/2010 

z dnia 28 stycznia 2010 r. 

do porozumienia WZU/10 zawartego w dniu 29 grudnia 2009r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu 

Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Pągowskiego - Starostę Powiatu Wyszkowskiego, 

2. Waldemara Sobczaka - Wicestarostę Powiatu Wyszkowskiego zwanym w dalszej części porozumienia 

„Zarządem Powiatu” a Grzegorzem Nowosielskim – Burmistrzem Wyszkowa, w zastępstwie którego     

występuje pierwszy zastępca Burmistrza Teresa Trzaska, zwanym w dalszej części „Burmistrzem”. 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 

142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 

2004r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach pu-

blicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), uchwały nr XLIV/275/2009 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 listo-

pada 2009r. zmienionej uchwałą nr XLVII/289/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 stycznia 2010r. 

oraz uchwały nr XLVI/350/09r Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 listopada 2009r., na podstawie § 9 po-

rozumienia, wprowadza się w nim następujące zmiany: 

§ 1. § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w zakresie dróg powiatowych będących ulicami miejskimi: 

a) odśnieżanie jezdni wraz z poboczami; 

b) posypywanie mieszanką solno – piaskową na całej długości jezdni; 

c) zwalczanie gołoledzi; 

d) usuwanie błota pośniegowego; 

e) odśnieżanie i posypywanie mieszanką solno – piaskową chodników, na zasadach określonych w odręb-

nych przepisach; 

f) wywóz śniegu w miejsce wskazane na terenie miasta”. 

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 3. Zarząd Powiatu opublikuje niniejszy aneks w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 4. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian. 

§ 5. Aneks spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. 

 

Starosta: 

Bogdan Pągowski 

Wicestarosta: 

Waldemar Sobczak 

wz. Burmistrza: 

Teresa Trzaska 

Z-ca Burmistrza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


