
Uchwala Nr 545/LI12018
Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 29 października 2018r.

zmieniajqca uchwalę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa
Mazowieckiego w roku 2018

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust l i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późno zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.),
Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje:

§l.

W uchwale Nr 411IXXXVIIII20 17 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2017r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w roku 2018
dokonuje się następującej zmiany:

§2 otrzymuje brzmienie:
"Zadanie o którym mowa w § 1 zostanie sfinansowane ze środków budżetu Gminy na rok 2019
w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) - dział 600 rozdział 60013
§6050 - Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej
Nr 632 Ludwinowo Dębskie - Stanisławowo".

§ 2.

lVykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Objaśnienie do
Uchwały Nr 545/LI/2018
Rady Miejskiej w Serock

z dnia 29 października 2018r.

W wyniku uzgodnień pomiędzy Miastem i Gminą Serock a Województwem
Mazowieckim, udało się wypracować sposób wspólnej realizacji inwestycji polegającej na
budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 632, na odcinku od skrzyżowania drogi
gminnej w Ludwinowie Dębskim do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1801W
w miejscowości Stanisławowo. Miasto i Gmina Serock przekaże pomoc rzeczową w postaci
dokumentacji projektowej o wartości 50.000 zł a Województwo Mazowieckie zrealizuje
inwestycję. Powyższy był zaplanowany w projekcie budżetu na rok 20 18 (dział 600, rozdział
60013 §6050), jednakże ze względu na przedłużający się termin uzgodnienia koncepcji oraz
uzyskania wytycznych od zarządcy drogi, tj. Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie, nie możliwym będzie zakończenie projektu drogowego w roku budżetowym
2018r. Projekt uchwały w sprawie przekazania pomocy rzeczowej w wysokości 40.000 zł
(kwota wynika z procedury przetargowej) złożył Burmistrz Miasta iGminy Serock, który został
przekazany Radzie Miejskiej wraz z projektem budżetu na 2019r.
Inwestycja jest w trakcie realizacji i jej zakończenie planowanie jest na II kwartał 2019 roku.
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