
UCHWAŁA NR XXV/162/2020 
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ 

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Rawa Mazowiecka 

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 
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 2019 r. poz. 869 ze zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 
poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Powiatu Rawskiego, uchwala co następuje: 

§ 1. 1.  Udziela się z budżetu Powiatu Rawskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Rawa 
Mazowiecka w kwocie 9 447 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych) z przeznaczeniem 
na rozbudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Opoczyńskiej z ul. Reymonta w Rawie Mazowieckiej. 

2. Szczegółowe zasady przekazania i rozliczenia środków, o których mowa w ust. 1 określi umowa zawarta 
pomiędzy Zarządem Powiatu Rawskiego i Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka. 

§ 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

Na podstawie art. 220 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej
lub pomoc rzeczowa.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu Rawskiego
o współfinansowanie rozbudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Opoczyńskiej z ulicą Reymonta
w Rawie Mazowieckiej. Rozbudowa sygnalizacji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu
rawskiego. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w tym stanie prawnym i faktycznym uzasadnione
i celowe. Niniejsza uchwała będzie podstawą do podpisania umowy oraz przekazania środków w formie dotacji
celowej dla Miasta Rawa Mazowiecka.
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