
UCHWAŁA Nr XL/346/22 

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego. 

 

           Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz.583, poz.1005 i poz. 1079)  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,poz.1236, poz.1535, poz1773, poz.1927, poz.1981  i poz.2270, z 2022 r. poz.583, 

poz.655 i poz.1079)  Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/308/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 

2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego w  § 1 ust 1 

otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Udziela  się w 2022 roku z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka pomocy finansowej 

Powiatowi Rawskiemu w formie dotacji celowej,  z przeznaczeniem na dofinansowanie 

realizowanych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka zadań inwestycyjnych: 

 

1) remont drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka - Dziurdzioły na odcinkach od 

km. 0+715km do km. 0+882, od km. 0+942 do km.1+368, od km. 1+464 do km 1+744, 

od km. 3+600 do km. 4+600 i od km. 6+300 do km. 6+350  w wysokości 355 000 zł; 

2) przebudowa i budowa bezpiecznych przejścia dla pieszych: 

a)  skrzyżowanie ul. Kościuszki/Faworna-  w wysokości 100 000 zł, 

b) skrzyżowanie ul. Kościuszki/Niepodległości -  w wysokości 31 000 zł, 

c) skrzyżowanie ul. Kościuszki/Nowa -  w wysokości 50 000 zł, 

d) w ciągu drogi powiatowej 4100E ul. Tomaszowska -  w wysokości 43 000 zł, 

e) skrzyżowanie ul. Tomaszowskiej/Solidarności -  w wysokości 49 000 zł, 

f) skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Cmentarna -  w wysokości 49 000 zł, 

g) skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Przemysłowa - w wysokości 37 000 zł, 

h) skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Wyzwolenia -  w wysokości 95 000 zł; 



3) przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia do Ronda św. Jana Pawła II 

wraz z  przebudową kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej i 

       ul. Przemysłowej  w wysokości 466 000 zł. ” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

                                                                                                Przewodnicząca 

                                                                                                  Rady Miasta  Rawa Mazowiecka 

 

                                                                                                 Grażyna Dębska 


