UCHWAŁA Nr XV/118//19
RADY MIASTA ŻYRADOWA

z dnia 8 sierpnia 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żyrardowskiemu

Na podstawie

art. 10 ust. 2 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz.

U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Miasta Żyrardowa uchwala co następuje:

§1-

Udziela się pomocy rzeczowej Powiatowi Żyrardowskiemu w zakresie zarządzania drogą
nr 4730W w granicach administracyjnych Miasta Żyrardowa: ulica Skrowaczewskiego
na odcinku od ulicy 1

Maja do ulicy Kpt. Pałaca, ulica Kpt. Pałaca od ulicy

Skrowaczewskiego do ulicy Jodłowskiego, ulica Jodłowskiego od ulicy Kpt. Pałaca do ulicy
Mireckiego i ulica Mireckiego od ulicy Jodłowskiego do drogi krajowej nr 50”.

§2.

Pomoc rzeczowa, o której mowa w § 1 obejmuje:

1. Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń

zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
2. Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli i przepustów.

3. Prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich.
4. Wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających.
5. Wprowadzanie ograniczeń i

objazdów,

gdy występuje bezpośrednie zagrożenie

bezpieczeństwa osób i mienia.
6. Utrzymanie zieleni przydrożnej.
7. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.

8. Wdrożenie trybu postępowania określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz.

784).
9. Wykonywanie zadań technicznych związanych z organizacją ruchu na drogach polegające

na umieszczeniu i utrzymaniu znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu

na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

§3.

1. Pomoc rzeczowa, o której mowa w § 1, zostanie sfinansowana ze środków budżetu Miasta

Żyrardowa na rok 2019 w wysokości 25.000,00 zł.

2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej zostaną określone w odrębnej umowie
zawartej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Powiatem Żyrardowskim.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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