
UCHWAŁA NR XXXIV/264/2021 
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 27 września 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białobrzeskiemu w postaci wykonania i przekazania 
dokumentacji technicznej przebudowy drogi 

podstawie art. 10 ust 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się pomocy rzeczowej Powiatowi Białobrzeskiemu o wartości 25 830 zł (słownie: dwadzieścia 
pieć tysięcy osiemset trzydzieści złotych) w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej 
przebudowy drogi krajowej nr 48 ul. Rzemieślnicza z drogą powiatową ul. Żeromskiego na terenie miasta 
Białobrzegi. 

§ 2. Szczegółowe warunki i zasady dotyczące udzielenia pomocy rzeczowej, o której mowa w § 1, zostaną 
określone w umowie zawartej z Powiatem Białobrzeskim. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Białobrzegi 

 
 

Marcin Osowski 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 
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UZASADNIENIE 

Gmina Białobrzegi wspólnie z Powiatem Białobrzeskim od 2019r. przygotowuje się do realizacji 
przebudowy skrzyżowania ul. Rzemieślniczej z ul. Żeromskiego w Białobrzegach. W tym celu zostało 
wspólne zlecone przygotowanie dokumentacji technicznej na to zadanie. Dokumentacja o wartości 
51 660 zł, zostanie sfinansowana po 25 830 zł przez oba samorządy. Początkowo Gmina miała realizować tę 
inwestycję, przy pomocy finansowej Powiatu. W 2021 r. Powiat pozyskał środki zewnętrzne w wysokości 
80 % wartości zadania i w związku z tym przejmie realizację. Gmina na podstawie odrębnej uchwały 
pokryje 50 % wkładu własnego czyli 51 175,73 zł. Stąd konieczność przekazania dokumentacji technicznej 
Powiatowi w formie pomocy rzeczowej. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 90DD5C4A-DF67-4DA4-8F10-BCA3E2A27E94. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Uzasadnienie

