
 
UCHWAŁA NR  54/XI/2015 

RADY MIASTA PODKOWA LE ŚNA 
z dnia  30 lipca 2015 r. 

 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie 
wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy drogi wojewódzkiej  
i wykonania ścieŜek rowerowych lub/i ciągów pieszo – rowerowych 

 
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z 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.) uchwala się, co następuje: 
 
 
§ 1. 1. Postanawia się udzielić pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu z    
przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej wszystkich branŜ wraz  
z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji oraz dokumentacji wykonawczej na 
zadanie pn „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od zachodniej granicy Miasta 
Podkowa Leśna z Milanówkiem (ul. Brwinowska w Milanówku), dalej w kierunku 
wschodnim wzdłuŜ drogi wojewódzkiej nr 719 na terenie Miasta Podkowa Leśna  do granicy 
z Gminą Brwinów, w zakresie budowy ścieŜki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego”.  
 
2. Pomoc rzeczowa na wykonanie zadań określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie 
udzielona ze środków budŜetu Miasta Podkowa Leśna na roku 2015 w wysokości 22.880 zł 
(słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100), która to kwota 
zapisana jest w dziale 700, rozdziale 70005, § 6616 uchwały budŜetowej Miasta  
Podkowa Leśna. 
 
§ 2. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej, określonej w § 1 niniejszej  
uchwały, zawarte zostaną w odrębnej umowie. 
 
2. Do  zawarcia umowy,  o której mowa w § 1 i 2 niniejszej uchwały, upowaŜnia się 
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna. 
 
§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna. 
 
§ 4.   Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

     /-/ 
       Grzegorz Smoliński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
UZSADNIENIE 

 
do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu 
mazowieckiemu w zakresie wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej  
do przebudowy drogi wojewódzkiej i wykonania ścieŜek rowerowych lub/i ciągów  
pieszo – rowerowych 
 
 

Miasto Podkowa Leśna w ramach projektu realizowanego wspólnie przez 
Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów uczestniczy w zamówieniu publicznym na wyłonienie 
wykonawcy zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej tras 
rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”. Trasa została 
zlokalizowana w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej w związku z czym jej 
realizacja wymaga współdziałania i podpisania stosownych umów z jej zarządcą. 

 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Grzegorz Smoliński 


