
UCHWAŁA NR XVII/127/2020
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci wykonania 
i przekazania koncepcji projektowej oraz dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Przebudowa 
drogi wojewódzkiej nr 731 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km 36+060 do km 

36+896 w miejscowości Białobrzegi, powiat białobrzeski, województwo mazowieckie. 

Na podstawie art. 10 ust 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1)) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Udziela się pomocy rzeczowej o wartości 30.750 zł (słownie: trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt 
złotych) dla Województwa Mazowieckiego w postaci wykonania i przekazania: 

a) koncepcji projektowej dla zadania polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 731 w zakresie budowy 
ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km 36+060 do km 36+896 w miejscowości Białobrzegi; 

b) dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 731 w zakresie budowy 
ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km 36+060 do km 36+896 w miejscowości Białobrzegi, powiat 
białobrzeski, województwo mazowieckie.

2.  Pomoc rzeczowa zostanie udzielona w 2020 roku.

§ 2. Szczegółowe warunki i zasady dotyczące udzielenia pomocy, o której mowa w § 1, zostaną określone 
w umowie w sprawie pomocy rzeczowej oraz określenia ramowych zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań 
zawartej z Województwem Mazowieckim. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/027/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci wykonania i przekazania dokumentacji 
projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 731 na odcinku od km 36+060 do km 36+896 w miejscowości 
Białobrzegi, na terenie gminy Białobrzegi, powiat białobrzeski, województwo mazowieckie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Białobrzegi 

Marcin Osowski

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571,  poz. 1696 oraz poz. 1815. 
2) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 oraz Dz.U. z 2019 r. poz. 1649.
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Uzasadnienie
Zadanie obejmuje pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego polegającą na sfinansowaniu przez Gminę 
Białobrzegi koncepcji projektowej oraz dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 
731 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km 36+060 do km 36+896 w miejscowości 
Białobrzegi, powiat białobrzeski, województwo mazowieckie.  Realizacja przedmiotowego zadania trwa od 
2019 roku, kiedy to w celu zwiększenia bezpieczeństwa naszych mieszkańców na głównej ulicy miasta poprzez 
odseparowanie rowerzystów od ruchu kołowego samorząd gminy przekonał Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego (właściciel drogi) oraz Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich (zarządca drogi) do przebudowy 
przedmiotowej drogi w celu wydzielenia w jej pasie kolejnych odcinków ścieżek rowerowych bądź pieszo-
rowerowych i wprowadzenia dodatkowych przejazdów rowerowych przez jezdnię ulicy Krakowskiej. Czynności 
związane z udzieleniem pomocy rzeczowej Urząd wykonywał na podstawie Uchwały Nr V/027/2019 Rady Miasta 
i Gminy Białobrzegi z dnia 20.02.2019r. Z przyczyn niezależnych czynności projektowych nie udało się zakończyć 
w 2019 roku (jak przewidywała w/w uchwała), stąd konieczność podjęcia nowej uchwały w roku udzielenia 
pomocy. Do treści uchwały wprowadzono drobne zmiany, które mają na celu doprecyzowanie przedmiotu pomocy. 
Realizowane przez gminę zadanie polegające na udzieleniu pomocy rzeczowej (w formie wykonania i przekazania 
koncepcji projektowej oraz dokumentacji projektowej) innej jednostce samorządu terytorialnego stanowi pomoc 
rzeczową i zgodnie z ustawą o finansach publicznych wymaga podjęcia niniejszej uchwały. 
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