UCHWAŁA NR XLI/375/2013
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 18 grudnia 2013 roku
zmieniająca uchwałę Nr XXX/273/2013 w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg
powiatowych w 2013 roku
Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. z 2013 r. poz. 645; poz. 1318) w
związku z art.216 ust.2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm. z 2013 r. poz. 938) oraz w związku z Porozumieniem z dnia
23.03.1999 roku w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Rzgów –
uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXX/273/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 23 stycznia 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację
dróg powiatowych w 2013 roku § 1 otrzymuje brzmienie:
„Udziela się pomocy rzeczowej polegającej na modernizacji dróg powiatowych, wskazanych w
załączniku do niniejszej uchwały do kwoty 881.002,00 zł. (słownie: osiemset osiemdziesiąt jeden
tysięcy dwa złote 00/100) dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z budżetu Gminy Rzgów w 2013
roku”.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/345/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25
września 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/273/2013 w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2013
roku.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie
zwyczajowo przyjętym.

Załącznik
do Uchwały Nr XLI/375/2013
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Źródła finansowania inwestycji w Gminie Rzgów na rok 2013
Źródła finansowania inwestycji :
Dział Rozdział

§

Nazwa zadania

Plan na
2013 r.
ogółem

600
60014
6050

Środki
własne j.s.t.

Transport i łączność

881.002,00

881.002,00

Drogi publiczne powiatowe

881.002,00

881.002,00

Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
Adaptacja dokumentacji projektowej drogi
powiatowej Nr 2922 E w Kalinie

881.002,00

881.002,00

10.000,00

10.000,00

100.000,00

100.000,00

134.313,00

134.313,00

415.917,00

415.917,00

60.000,00

60.000,00

Wykonanie
projektu
przebudowy
skrzyżowania ul. Tylna -Szkolna- Ogrodowa
w Rzgowie; droga powiatowa Nr 2909 E

1.845,00

1.845,00

Modernizacja ul. Czartoryskiego w Starej
Gadce; droga powiatowa Nr 1195E

158.927,00

158.927,00

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr
3303 E w Prawdzie
Modernizacja odcinka nawierzchni
asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2909 E
w Kalinku
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2941 E w
Konstantynie
Uporządkowanie rowu przy ul. Rudzkiej w
Rzgowie- droga powiatowa Nr 1195E

Dotacja Powiat
Wschodni

Kredyty,
pożyczki

Łódzki

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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