
UCHWAŁA Nr XXIV/299/2016 
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 23 czerwca 2016 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Koluszki na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E 

- ul. Zagajnikowa w Różycy, gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką Nr 716 z drogą 
powiatową Nr 2914E" w 2016 r. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 7a oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 220 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 

1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 

238,poz. 1117,poz. 1130,poz. 1190,poz. 1358,poz. 1513,poz. 1854,poz.2150,poz. 1045, 
poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w 2016 r. gminie Koluszki w wysokości 

850.410,89 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziesięć złotych 89/100) 
w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego 
pn. ,,Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Różycy, 
gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką Nr 716 z drogą powiatową Nr 2914E", w tym: 

1) w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016 - 2019" w wysokości 694.519,49 zł (słownie: sześćset 

dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewiętnaście złotych 49/100); 

2) w ramach pozostałych wydatków majątkowych w wysokości 155.891,40 zł 

(słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 

40/100). 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1 zostaną 
określone w umowie. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIII/147/2015 Rady Powiatu Łódzkiego z dnia 
15 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Koluszki 
na realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 
Nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Różycy, gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką Nr 716 

z drogą powiatową Nr 2914E" w 2016 r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 
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