
UCHWAŁA NR 321/XXIX/2020 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 2 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego 

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2020r. poz. 713) 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 późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 411/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego z późn. zm. dokonuje się następujących zmian: 

1) §1 otrzymuje brzmienie: 

„Udziela się pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego polegającej na wykonaniu 
dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Ludwinowo Dębskie oraz dokumentacji 
projektowej na budowę zatok autobusowych w miejscowości Dębe w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632 na 
terenie Miasta i Gminy Serock”.; 

2) §2 otrzymuje brzmienie: 

„Zadanie o którym mowa w § 1 zostanie sfinansowane ze środków budżetu Gminy w łącznej wysokości 
85.969,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych) w roku: 

- 2019 w wysokości 24.969,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć 
złotych) 

- 2020 w wysokości 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych) 

- 2021 w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) dział 600 rozdział 60013 §6050 – 
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo 
Dębskie – Stanisławowo i zatok autobusowych w miejscowości Dębe”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Objaśnienie do
Uchwały Nr 321/XXIX/2020
Rady Miejskiej w Serock
z dnia 2 grudnia 2020r.

W wyniku uzgodnień pomiędzy Miastem i Gminą Serock a Województwem Mazowieckim, wypracowano
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.

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 05.03.2019r. Do dnia dzisiejszego MZDW w Warszawie
nie zakończył procedury uzgadniania przedłożonej dokumentacji przekazując uwagi do kolejnych korekt
opracowania technicznego.

W wyniku przeprowadzonej oceny działań wykonawcy projektu technicznego związanych z wprowadzaniem
rozwiązań rekomendowanych przez zarządcę drogi wojewódzkiej należy stwierdzić, że nie ma on dostatecznej
wiedzy ani umiejętności aby sfinalizować to zadanie.

Równolegle wykonawca opracował koncepcję rozwiązań technicznych budowy zatok parkingowych w ciągu
drogi wojewódzkiej Nr 632 w miejscowości Dębe, która zyskała wstępną akceptację MZDW.

W związku z powyższym planuje się rozwiązać umowę na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie
budowy chodnika i wyłonić nowego wykonawcę dla potrzeb realizacji tego zadania. W ramach ugody
z wykonawcą, zobowiązał się on do opracowania kompletnej dokumentacji technicznej budowy zatok
autobusowych w miejscowości Dębe w ciąg DW 632 jako rekompensaty za niewywiązanie się z umowy
w zakresie projektu chodnika.

Mając na uwadze powyższe na 2021r. konieczne jest zaplanowanie środków na opracowanie dokumentacji
technicznej budowy chodnika.

W związku z powyższym nie będzie możliwości zakończenia zadania w bieżącym roku budżetowym.

Zakończenie realizacji zadania planowanie jest na IV kwartał 2021 roku.
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