
UCHWAŁA NR VII/40/2015
RADY GMINY W ZAKRZEWIE

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594-jt, 
z późniejszymi zmianami) oraz art.212, 217, 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 siertpnia 2009 r,. o finansach publicznych 
(Dz.U.2013.885-jt. z póxniejszymi zmianami). Rada Gminy zakrzew uchwal, co następuje:

§ 1. Z budżetu gminy Zakrzew udziela się pomocy rzeczowej w 2015 roku Samorządowi województwa 
Mazowieckiego w postaci przekazania dokumentacji technicznej na niżej wymieniowe budowy:

- „Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 740 Natalin - Podlesie Mleczkowskie - Mleczków (prace 
projektowe)”,

- „Budowa zatoczek autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 740 w m-ci Marianowice (prace projektowe)”.

§ 2. 1) W budżecie Gminy na 2015 rok na wykonanie zadań o których mowa w § 1 zostaną zabezpieczone 
środki w dziale 600, rozdział 60013 § 6050 w wyskości 40.000 zł,

2) Dokumentacja techniczna dla zadania inwestycyjnego opracowana przez Gminę w 2015 roku zostanie 
przekazana Samorządowi Województwa Mazowieckiego na podstawie zawartej umowy.

§ 3. W celu realizacji pomocy rzeczowej wymienionej w § 1 ostanie zawarta umowa pomiędzy 
Województwem Mazowieckim a Gminą Zakrzew.

§ 4. Upoważnia sie Wójta Gminy Zakrzew do zawarcia w 2015 roku umowy w przedmiotowej sprawie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Stępień
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UZASADNIENIE

do Uchwały nr VII40/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sparwie udzielenia

pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.

1)  Cel i skutki podjęcia uchwały.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.
2)  Opis aktualnego stanu faktycznego i prawnego.
Budowa chodnika w m. Natalin, Podlesie Mleczkowskie, Mleczków oraz zatok autobusowych w m-ci

Marianowice przy drodze wojewódzkiej relacji Radom - Przytyk związana jest z poprawą bezpieczeństwa
ruchu pieszych poruszających się poboczem drogi wojewódzkiej. Budowa zatok autobusowych oraz
chodników oddzieli ruch pieszych od ruchu samochodowego, co zwiększy bezpieczeństwo poprzez budowę
krawężników uniemożliwiających zjazd samochodów bezpośrednio na pobocze. Zatoki autobusowe jako
element miejsca zatrzymania pojazdu zlokalizowane poza pasem ruchu poprawią bezpośrednio płynność
ruchu pozostałych pojazdów w m-ci Marianowice.

3)  Różnice pomiędzy stanem dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Stan terenowo - prawny uregulowany.
4)  Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy.
W celu realizacji powyższego zadania w budżecie 2015 roku zarezerwowano kwotę w wyskości 40.000 zł.
5)  Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych.
Oryginały: Urząd Gminy w Zakrzewie, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
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