Projekt
z dnia 8 września 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY WIĄZOWNA
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w formie materiałów drogowych
na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 721 od Wiązowny do Stefanówki
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w zw. z uchwałą Nr …………..… Rady
Gminy Wiązowna z dnia …………….. w sprawie zmian w uchwale Nr 157.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna
z dnia 22 grudnia 2015 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2016 rok uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Wiązowna pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
w formie materiałów drogowych na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 721 od Wiązowny do
Stefanówki, gmina Wiązowna.
§ 2. Pomoc rzeczowa o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy na 2016 r.
o wartości do kwoty 56.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100 złotych).
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej oraz zasady jej rozliczenia określone zostaną
w umowie zawartej pomiędzy Gminą Wiązowna a Województwem Mazowieckim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Rada Gminy Wiązowna uznaje za zasadne udzielenie pomocy rzeczowej w formie zakupionych
i przekazanych przez Gminę materiałów drogowych dla Województwa Mazowieckiego na potrzeby budowy
chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 721 od Wiązowny do Stefanówki. Przedmiotowa pomoc będzie
kontynuacją podjętej w latach ubiegłych współpracy pomiędzy Gminą a Województwem w celu powstania
blisko 2 km odcinka chodnika dla pieszych od ul. Lubelskiej w Wiązownie do Stefanówki. W roku 2014
wykonana przez Gminę dokumentacja projektowa budowy chodnika została przekazana do Mazowieckiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock jako pomoc rzeczowa dla województwa.
MZDW realizując zadania określone w uchwale budżetowej Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczące
inwestycji drogowych ma za zadanie wykonanie tego chodnika do końca tego roku. Zakupione przez Gminę
materiały będą wsparciem realizacji tego zadania oraz zostaną one staraniem i środkami MZDW wbudowane w
przedmiotowy chodnik. Realizacja przedmiotowego chodnika poprawi w sposób znaczący bezpieczeństwo
pieszych na drodze i będzie inwestycją długo oczekiwaną przez mieszkańców Wiązowny i Stefanówki.
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