
Projekt

z dnia  28 czerwca 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PIONKI

z dnia 5 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust.1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( 
Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Pionki postanawia, co następuje: 

§ 1. Udzielić pomocy rzeczowej o wartości 410.820,00 zł Województwu Mazowieckiemu w postaci wykonania 
i przekaznia dokumentacji projektowej zawierającej koncepcję i dokumetację projektową dla dróg wojewódzkich 
DW 737 i DW 787 dla zadań: rozbudowa DW 737 na odcinku od km 19+520 di km 21+260 w m. Jedlnia Kolonia 
i rozbudowa DW 787 na odcinku od km 4+885 do km 6+795 w m. Suskowola na terenie Gminy. 

§ 2. Zadanie o którym mowa w § 1 zostanie sfinansowane ze środków budżetu Gminy Pionki w łącznej 
wysokości 410.820,00 zł (słownie czterysta dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych) w roku: 

- 2021 w wysokości 86.100,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sto złotych) na rozbudowę DW 737 na 
odcinku od km 19+520 do km 21+260 w m. Jedlnia Kolonia, na terenie Gminy Pionki; 

- 2022 w wysokości 324.720,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia 
złotych) na rozbudowę DW 787 na odcinku od km 4+885 do km 6+795 w m. Suskowola, na terenie Gminy 
Pionki.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej, o której mowa w § 1 zostaną określone w umowie 
zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Pionki. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pionki. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 
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