
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2245,  Dz.U. z 2019  r. poz. 

1622, 1649, 2020,  Dz.U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320, Dz.U. z 2021 r. poz.305. 

 

 

 
           Projekt 

 

Uchwała Nr……  .2021 

Rady Gminy Nadarzyn 

  z dnia  ………….. 2021 r. 

 

 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego 

 

Na podstawie art.10 ust.2, art. 18 ust. 2 pkt. 12 i 15, art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 

216 ust.2 pkt.5 i art.220 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.1)  Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. Udziela się pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego przy przygotowaniu  

inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 na odc. od km 14+490 do km 18+742 

- koncepcja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 na odc. od 

skrzyżowania z ul. Piaseckiego w Otrębusach do skrzyżowania z ul. Plantową  

w Nadarzynie wraz z przebudową skrzyżowania z drogami gminnymi ul. Jeżynową w 

Strzeniówce oraz ul. Anny Marii i ul. Nadarzyńską w Otrębusach" w postaci: 

 

1. Wykonania koncepcji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 

na odc. od skrzyżowania z ul. Piaseckiego w Otrębusach do skrzyżowania z ul. 

Plantową w Nadarzynie wraz z przebudową skrzyżowania z drogami gminnymi ul. 

Jeżynową w Strzeniówce oraz ul. Anny Marii i ul. Nadarzyńską w Otrębusach w celu 

rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 720 na odc. od km 14+490 do km 18+742. 

2. Pomoc rzeczowa zostanie udzielona w formie nieodpłatnego przekazania 

dokumentacji o której mowa w ust.1, sfinansowanej ze środków własnych Gminy 

Nadarzyn w kwocie nie wyższej niż 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) 

– zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2021 rok w dziale 600 rozdziale 60013  

w § 6050. 

3. Upoważnia się Wójta Gminy Nadarzyn do podpisania porozumienia  

z Województwem Mazowieckim określającego zasady udzielenia pomocy rzeczowej.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


