
UCHWAŁA NR XLI/336/21 
RADY GMINY ANDRESPOL 

z dnia 29 lipca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Andrespol nr V/44/19 z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. "Budowa tunelu pod 

torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem 
Przykościelnym i Andrespolem", zmienioną uchwałą Rady Gminy Andrespol nr XVI/137/19 z dnia 

11 grudnia 2019 r. 

Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021, poz. 1372) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz 
art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy 
w Andrespolu uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się treść § 1 i § 2 uchwały Rady Gminy Andrespol nr V/44/19 z dnia 15 lutego 2019 r. 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. 
"Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy 
Bedoniem Przykościelnym i Andrespolem", zmienionej uchwałą Rady Gminy Andrespol nr XVI/137/19 z dnia 
11 grudnia 2019 r., które obecnie otrzymują następujące brzmienie:  
 
"§1.Udziela się pomocy rzeczowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania pn. 
"Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej 
w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu 
kolejowo-drogowego kat. A  w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, 
w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap 
III": 

1. w roku 2019 w wysokości 32 020,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia złotych 
00 groszy), 

2. w roku 2020 w wysokości 53 576,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć 
złotych 00 groszy), 

3. w roku 2021 w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00 groszy), 

4. w roku 2022 w wysokości 5 236 749,86 zł (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy 
siedemset czterdzieści dziewięć złotych 86 groszy), 

5. roku 2023 w wysokości 3 500 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00 groszy)." 
 
"§2. Udzielenie pomocy rzeczowej, o której mowa w §1, o wartości 9 322 345,86 zł (słownie: dziewięć 
milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści pięć złotych 86 groszy) w latach 2019-2023 
nastąpi z budżetu Gminy Andrespol.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrespol 

 
 

Jan Woźniak 
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