
UCHW ALA NR X/66/15
RADY MIASTA RAW A MAZOWIECKA

z dnia 29 wrzesnia 2015 r.

w sprawie wyrazenia woli przyst~pienia z Powiatem Rawskim do realizacji zadania
"Poprawa dost«(pnosci do sieci drog krajowych i wojewodzkich poprzez budow«(,
przebudow«( i remont drog powiatowych w powiecie rawskim - etap II, w ramach,
ktorego b«(dzie kontynuowana budowa drogi - przedluzenie uJ. Opoczynskiej
w Rawie Mazowieckiej wraz z budow~ przepustu przez rzek«( Rylk«(" w ramach
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 i
zabezpieczenia w budzecie na 2016 rok srodkow finansowych.

Na podstawie art. 10 ust.l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym
(Dz. U. z2013 r. paz. 594, ZITI. z2013 r.: poz. 645, paz. 1318, ZITI. z2014 r. paz. 379, paz. 1072)
oraz art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 885, poz.938 i poz.1646 z 2014 r.,poz.379, poz.9ll, poz.l146, poz.1626 i poz.1877,
z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.l117, poz.1130 i poz.1190) Rada Miasta Rawa Mazowiecka
uchwala, co nast«(puje:

§ 1. 1. Rada Miasta Rawa Mazowiecka wyraza woly przystqpienia z Powiatem
Rawskim do realizacji zadania "Poprawa dostypnosci do sieci drag krajowych i wojewadzkich
poprzez budowy, przebudowy i remont drag powiatowych w powiecie rawskim - etap II, w
ramach, ktarego bydzie kontynuowana budowa drogi - przedluzenie ul. Opoczynskiej w Rawie
Mazowieckiej wraz z budowq przepustu przez rzeky Rylky" w ramach Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020.

2. Rada Miasta wyraza woly zabezpieczenia w budzecie Miasta Rawa Mazowiecka na
2016 rok srodkaw finansowych w wysokosci do 262.500 zl (slownie: dwiescie szescdziesiqt
dwa tysiqce piycset zlotych) jako wklad partnera na realizacjy zadania okreslonego w § 1 ust.
1 niniej szej uchwaly.

§ 2.Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego, 0 ktarej mowa w § 1
nastqpi na podstawie odrybnej uchwaly.
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