
                                    Uchwała Nr XXIII/142 /16 

                                   Rady Gminy Rawa Mazowiecka 

                                    z dnia 27 października 2016 r. 

zmieniająca uchwałę  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Rawskiego z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Poprawa dostępności do 
sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez  przebudowę drogi powiatowej  
nr  4105E Rossocha-Zuski (dr. woj. nr 707)” na odcinku Wołucza – do mostu 
na rzece Rawce, długości 998 m,   na rok 2016”. 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5, art. 220 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 885 , 938 i 1646 ; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 ; z 2015 r. 
poz.238,532,1045,1117,1130,1189,1190,1269,1358,1513,1830,1854,1890, 
2150,oraz z 2016 r. poz. 195,1257 , 1257 i 1454)  uchwala, co następuje: 

 § 1. W uchwale Nr XII/71/15 rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 
października 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Rawskiego z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Poprawa dostępności do 
sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez  przebudowę drogi powiatowej  
nr  4105E Rossocha-Zuski (dr. woj. nr 707)” na odcinku Wołucza – do mostu 
na rzece Rawce, długości 998 m   §1 otrzymuje brzmienie : 

„  § 1.  Udziela się pomocy finansowej,  w formie dotacji celowej , dla Powiatu 
Rawskiego, do  wysokości   392 000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt 
dwa tysiąc złotych ) z przeznaczeniem na : 

1)  zadanie pod nazwą „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i 
wojewódzkich poprzez  przebudowę drogi powiatowej  nr  4105E 
Rossocha-Zuski (dr. woj. nr 707)” na odcinku Wołucza – do mostu na 
rzece Rawce, długości 998  m.   – 242 000,00 zł 

2) budowę chodnika na drodze Nr 4111E Wałowice-Konopnica we wsi 
Konopnica  - 150 000,00 zł „ 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  


