
UCHWAŁA NR XX/110/2016
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Biała Rawska

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 814) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 
532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. 
poz. 195 i poz. 1257) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019” w formie dotacji celowej w wysokości 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy 
złotych 00/100) dla Gminy Biała Rawska z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 
113006E Grzymkowice – Białogórne na odcinku 995 m”, którego realizacja nastąpi w roku 2017.

2. Przekazanie dotacji na zadanie określone w ust. 1 nastąpi w 2017 roku.

3. Przeznaczenie oraz zasady rozliczania środków finansowych, o których mowa  w ust. 1 zostaną określone 
w umowie zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Rawskiego a Burmistrzem Białej Rawskiej.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego

Maria Charążka
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UZASADNIENIE

W związku z tym, iż Burmistrz Białej Rawskiej przewiduje złożenie wniosku o dofinansowanie
z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Powiat Rawski
udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 110 000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa
drogi gminnej nr 113006E Grzymkowice – Białogórne na odcinku 995 m”.
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