
Uchwala Nr 159/xV1II12020 

Rady Cminy Nowe Miasto 

l dnia 29 Iipca 2020 roku 


w sprawie udzielenia pomocy r1.eczowej Wojew6dztwu Mazowieckientu 

Na podstawie [lrt. 10 ust. 2 Ustawy z dnia R marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym (Oz. U. 
z 2020 r. poz. 7 (3 ), w zwi,!zku z a l1 . 2 16 USI. 2 pkl 5 i arl . 220 usl. I ius!. 2 Usta \.vy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. 0 ftnansach publi cznych (Oz. U. z 2019 r, poz. 869) Rada Gminy 
Nowe Miasto uchwala, co nas«fpuje: 

§ I 

Udziela si~ pomocy rzeczoweJ Wojewoozl\\'lI Mazowieckiemu W poslaci wy konania 

j pnekazania dokumentacji technicznej na przebudo\V~ chodni ka w ci'lgu drogi 

wojew6dzkiej nr 632 oa odcinku od km 24+600 do 24+630 I od km 25+320 

do 25+417, od km 24+600 do 25+320 z ' wy lqczeniem zatoki PKS stra na prawa 

w miej scowoSci Latonice oa lerenie gminy Nowe Mjasto . 

§2 

Szczegolowe warunk i udzielenia pomocy finansowej , 0 klorej moW3 W § I zostan'l 

okrd lone \\I umowie pomi'rdzy Wojewodztwem Ma7..owieck im, a Gminq Nowe Miasto. 

§3 

Na zadanie , 0 ktorym mowa w § I, 7..ostaty zabezpieczone srodki fi nansowe w budzecie 

Omioy No we Miasto w 2020 roku w wysokosc i 65 000,00 zlotych 

§4 

Wykonanie uchwaty powierza si ~ W6jtowi Gminy Nowe Miaslo. 

§ 5 

UchwaJa wchodzi w zyc ie z dniem podj~ci a. 

PRZEWODNICZACY
/i;; Rady Gminy 

lJtI~liski 



Uzasadnienic 


Do Uchwaly Nr 159XV I1II2020 Rady Gminy Nowe Miasto 


z dnia 29 lipca 2020 r. 


Zadanie pn: "Opracowanie dokumentacj i projektowej na przebudow~ ehodnika "IN ei<}gu 

drogi wojew6dzkiej or 632 na odcinku od km 24+600 do 24+630 i ad km 25+320 do 

25+417, ad km 24+600 do 25+320 z wyl<lczeniem zatoki PKS strona prawa w miej seowosci 

Latonice na terenie gminy Nowe Miaslo" rna na celu popraw~ bezpieczenstwa pieszych 

uZytkownik6w ruchu. 

W zwi<}zku z tym, ze udziele-nie pomoey rzeczowej mllsi bye poparte odpowiedni<J 

umow<} zawart<} micrdzy gmin" a wojcw6dztwem okreslaj~c~ udzial linansowy obu stron, 

zasady prze kazania oraz spos6b roz liczenia srodk6w (inansowych, zasadnym jest podj~cie 

niniejslej uchwafy. 

PRZEWODNICZ",CY 
~Rady Gmloy 

L~ki 


