UCHWAŁA NR 153/XVIII/2020
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 9 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Brwinów
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 i art. 250 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Udziela się z budżetu Miasta Podkowa Leśna pomocy finansowej dla Gminy Brwinów
z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. ”Przebudowa
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską w Milanówku wraz z budową
sygnalizacji świetlnej" w granicach istniejącego pasa drogowego DW 719.
2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1 zostanie udzielona z dochodów własnych budżetu Miasta
Podkowa Leśna w 2020 roku w wysokości 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej zostaną określone w zawartej umowie.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewska z ul. Brwinowską w Milanówku jest
skrzyżowaniem z którego korzystają mieszkańcy Milanówka, Podkowy Leśnej, Brwinowa. Skrzyżowanie
jest wyjątkowo niebezpieczne. Dbając o bezpieczeństwo uczestników ruchu powiatu grodziskiego jednostki
samorządu terytorialnego podjęły decyzje o współpracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa.
Chcąc przystąpić do przebudowy w/m skrzyżowania niezbędne jest posiadanie dokumentacji projektowej.
W związku z tym Miasto Podkowa Leśna, Miasto Milanówek, Gmina Brwinów oraz Starostwo Powiatu
Grodziskiego chce udzielić Gminie Brwinów dotacji celowej na opracowanie dokumentacji i przekazanie jej
jako pomoc rzeczową do Województwa Mazowieckiego. Liderem będzie Gmina Brwinów, która wybierze
wykonawcę i zleci opracowanie dokumentacji projektowej.
Partnerzy poniosą koszty dokumentacji w następujących proporcjach Powiat Grodziski 40%, Miasto
Milanówek 25%, Miasto Podkowa Leśna 25%, Gmina Brwinów 10%. Szacunkowa wartość dokumentacji
projektowej została określona na 100.000 zł.
Etap wykonawczy będzie realizowany przez Województwo Mazowieckie na podstawie przekazanej
dokumentacji projektowej.
Zgodnie z art. 216 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki budżetowe
jst są przeznaczone na pomoc finansową dla innych jst określoną przez organ stanowiący odrębną uchwałą.
Niniejsza uchwała jest zatem zasadna.
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