
Uchwała Nr 1661XV1/2019
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 Ustopada 2019 r.

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

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust 1 i 2 pkt 15ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Oz.U. z 2019r. poz. 506 z późno zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późno zm.),
Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje:

§l.

W uchwale Nr 411IXXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2017r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w roku 2018
dokonuje się następujących zmian:
1. tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla

Województwa Mazowieckiego"
2. §2 otrzymuje brzmienie:

.Zadanie o którym mowa w § 1zostanie sfmansowane ze środków budżetu Gminy w łącznej
wysokości 36.000 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych) w roku:
- 2019 w wysokości 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
- 2020 w wysokości 11.000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych)
dział 600 rozdział 60013 §6050 - Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika
przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębskie - Stanisławowo".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Objaśnienie do
Uchwały Nr 1661XVI12019
Rady Miejskiej w Sercek
z dnia 27 listopada 2019 r.

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 180 lW
w miejscowości Stanisławowo. Miasto iGmina Serock przekaże pomoc rzeczową w postaci
dokumentacji projektowej o wartości 36.000 zł a Województwo Mazowieckie zrealizuje
inwestycję,
Miasto i Gmina Serock zleciła opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632 w m. Ludwinowo Dębskie. Dokumentacja techniczna
została opracowana i założona do uzgodnienia przez MZDW w Warszawie w dniu 05.03.2019
r. Do dnia dzisiejszego MZDW w Warszawie nie zakończył procedury uzgadniania
przedłożonej dokumentacji. W związku z powyższym nie będzie możliwości dokonania
zgłoszenia/uzyskania pozwolenia na budowę dla robót budowlanych objętych przedmiotową
dokumentacją a co za tym idzie - nie będzie możliwości zakończenia zadania w bieżącym roku
budżetowym.

Projekt uchwały w sprawie przekazania pomocy rzeczowej w wysokości 36.000 zł
złożył Burmistrz Miasta i Gminy Serock, który został przekazany Radzie Miejskiej wraz
z projektem budżetu na 202Or.
Inwestycja jest w trakcie realizacji i jej zakończenie planowanie jest na II kwartał 2020 roku.
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