
Uchwala Nr 411/XXXVIIU2017 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 30 listopada 2017r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Wojewddztwa Mazowieckiego w roku 201 8 

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o sarnorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875) 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), 
Rada Miejska w Serocku uchwala co nastqpuje: 

Udziela sie pomocy rzeczowej dla Wojew6dztwa Mazowieckiego polegajqcej na wykonaniu 
dokurnentacji projektowej na budowe chodnika w ciqgu drogi wojew6dzkiej nr 632 na 
odcinku od km 44+600 do km 45+300 w miejscowoSci Ludwinowo Debskie na terenie 
Miasta i Gminy Serock, powiat legionowski, wojew6dztwo mazowieckie. 

§ 2. 
Zadanie o kt6rym mowa w 5 1 zostanie sfinansowane ze irodk6w budzetu Gminy na rok 201 8 
w wysokoSci 50.000,OO zl (slownie: piekdziesiqt tysiqcy zlotych) - dzial 600 rozdzial 60013 
$6050 - Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojew6dzkiej 
Nr 632 Ludwinowo Dqbskie - Stanislawowo. 

W celu zrealizowania zadania mien ionego  w 5 1 zostanie zawarta umowa pomiedzy 
Miastem i Gminq Serock a Wojew6dztwem Mazowieckim, w kt6rej zostanq szczeg6lowo 
okreilone zasady przekazania i rozliczenia pomocy rzeczowej. 

§ 4- 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burrnistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 5- 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega ogloszeniu. 



Objainienie do 
Uchwaly Nr 41 l/XXXVIII/2017 

Rady Miejskiej w Serock 
z dnia 30 listopada 2017r. 

W wyniku uzgodnien pomiqdzy Miastem i Gminq Serock a Wojewodztwem 
Mazowieckim, udalo siq wypracowak spos6b wspolnej realizacji inwestycji polegajqcej na 
budowie chodnika w ciqgu drogi wojewodzkiej Nr 632, na odcinku od skrzyzowania drogi 
gminnej w Ludwinowie Dqbskim do skrzyzowania z drogq powiatowq Nr 1801W 
w miejscowoSci Stanislawowo. Miasto i Grnina Serock przekaie pomoc rzeczowq w postaci 
dokumentacji projektowej o wartoSci 50.000 zl a Wojewodztwo Mazowieckie zrealizuje 
inwestycjq. Powyiszy wydatek jest zaplanowany w projekcie budzetu na rok 201 8 (dzial600, 
rozdzial 600 13 $6050). Projekt uchwaly w sprawie przekazania pomocy rzeczowej zloiyl 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock, ktory zostal przekazany Radzie Miejskiej wraz z projektem 
budeetu na 20 18r. 

Dla rozpoczqcia realizacji inwestycji niezbedne jest podpisanie urnowy w sprawie 
okreSlenia zasad wsp6lpracy oraz pomocy rzeczowej. Dla sfinalizowania przedrniotowej 
umowy niezbqdna jest zgoda Rady Miejskiej. 


