
Projekt Zarządu Powiatu „3
z dnia 17 marca 2021 .

„N

UCHWAŁA NR XVII I „2021 .

RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnIa 25 marca 2021 roku .

w sprawie udzielenia przez Powiat Warszawski Zachodni pomocy finansowej
w 2021 roku dla Gminy Ożarów Mazowiecki

Na podstawie art. 7a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz.920 tj.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art.
220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 305 (J.) uchwala się, co następuje:

~ 1. Udziela się gminie Ożarów Mazowiecki w roku 2021 pomocy finansowej
w formie dotacji celowej w kwocie 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na
realizację zadania pn .„Budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg
wojewódzkich Nr 718 i 701 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 92
z drogą powiatową Nr 4122W ul. Strzykulska gm. Ożarów Mazowiecki”

~ 2. Środki w wysokości 100.000 zł tytułem dotacji na cel określony
w ~ 1 zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na
2021 rok.

* 3. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do przekazania środków na realizację
pomocy, o której mowa w ~ I w tym do zawarcia umowy dotacyjnej określającej
szczegółowe zasady przekazania pomocy oraz do rozliczenia dotacji.

~ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

~ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
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Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie udzielenia
przez Powiat Warszawski Zachodni pomocy finansowej

w 2021 r. dla Gminy Ożarów Mazowiecki

Gmina Ożarów Mazowiecki realizuje na podstawie zawartych porozumień
prace projektowe pn. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wszelkiej dokumentacji formalno — prawnej umożliwiającej zrealizowanie inwestycji
polegającej na budowie dwóch wiaduktów nad torami kolejowymi wciągu DW 718 ul.
Ceramicznej i DW 701 ul. Konotopskiej/Ożarowskiej w Gminie Ożarów Mazowiecki”.
Z uwagi na to, że droga wojewódzka nr 701 objęta przedmiotowymi pracami
projektowymi dochodzi do skrzyżowania z diogą krajową nr 92 w rn. Ożarów
Mazowiecki, do którego dochodzi również droga powiatowa nr 4122W ul. Strzykulska
podjęto rozmowy o rozszerzenie zakresu prowadzonych prac projektowych
o przedmiotowe skrzyżowanie aby jak najbardziej upłynnić ruch w tym miejscu,
zwiększyć przepustowość oraz poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym
rejonie.

Aby umożliwić Gminie realizację zadania w rozszerzonym zakresie konieczne
jest podjęcie niniejszej uchwały a następnie zawarcie stosownej umowy między
Powiatem Warszawskim Zachodnim a Gminą Ożarów Mazowiecki w sprawie
przekazania dofinansowania z przeznaczeniem na uwzględnienie w dokumentacji
projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4122W ul. Strzykulskiej
z DK 92 ul. Poznańską w Ożarowie Mazowieckim w Ożarowie Mazowieckim.
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