
UCHWAŁA NR XXX/249/2021 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 14 czerwca 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXV/206/2020 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

dla Województwa Mazowieckiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim 
uchwala, co następuje:

§1.1. W Uchwale Nr XXV/206/2020 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 
2020 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego § 2 otrzymuje 
brzmienie:

„§ 2. 1. Zadanie, o którym mowa w § 1, zostanie sfinansowane ze środków budżetu Miasta Maków 
Mazowiecki, w wysokości nie większej niż 793.350,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy 
tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych).

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zabezpieczone zostaną w budżecie Miasta Maków 
Mazowiecki w latach 2022-2023.”.

2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łianusz 
Artur Miecznikowski
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UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XXX/249/2020 

RADY MIEJSKIEJ W MĄKO WIE MAZOWIECKIM

z dnia 14 czerwca 2021 r.

zmieniającej Uchwałę Nr XXV/206/2020 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

dla Województwa Mazowieckiego

Zadanie obejmuje pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego polegającą na:
1) przygotowaniu i przekazaniu koncepcji dotyczącej budowy nowego przebiegu drogi 
wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej 
obwodnicy Makowa Mazowieckiego,
2) wykonaniu i przekazaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowego przebiegu drogi 
wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej 
obwodnicy Makowa Mazowieckiego.

Realizacja zadania Województwa Mazowieckiego przez Miasto Maków Mazowiecki w formie 
wykonania i przekazania dokumentacji projektowej stanowi pomoc rzeczową dla Województwa 
Mazowieckiego i zgodnie z ustawą o finansach publicznych wymaga podjęcia uchwały.

Kwota, jaką Miasto Maków Mazowiecki zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie wykonania 
koncepcji i dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 
nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. małej obwodnicy Makowa 
Mazowieckiego wynosiła 270.600,00 zł.

Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu 
drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie miasta Maków Mazowiecki i gminy Czerwonka tzw. Małej 
obwodnicy Makowa Mazowieckiego był ogłaszany dwukrotnie.
Otwarcie ofert powieliło znany od pewnego czasu problem znacząco przekroczonych ofert 
projektantów. Najtańsza oferta wyceniona została na 793.350,00 zł brutto, a więc o wiele więcej 
środków niż zakładano w uchwale.

Biorąc po uwagę, iż inwestycja polegająca na budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 
nr 626 na terenie miasta Maków Mazowiecki i gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa 
Mazowieckiego może podnieść jakość życia mieszkańców i budować potencjał rozwojowy Miasta 
Maków Mazowiecki przyjęcie przedłożonej uchwały należy uznać za uzasadnione.

PRKEWODN CZĄCY RADY

Dariusz 'izozziikomski
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