UCHWAŁA NR V/44/19
RADY GMINY ANDRESPOL
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"
Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust.1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 tj, 1000, 1349, 1432, 2500) w powiązaniu z art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz
art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; Dz.U. z 2018 r.
tj., poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669, 2354, 2500) Rada Gminy w Andrespolu uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się pomocy rzeczowej z budżetu gminy Andrespol 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":
- w roku 2019 w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00 groszy),
- w roku 2020 w wysokości 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00 groszy),
- w roku 2021 w wysokości 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00 groszy),
- w roku 2022 w wysokości 1 763 250,14 zł (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące
dwieście pięćdziesiąt złotych 14 groszy).
§ 2. Pokrycie kosztów udzielonej pomocy rzeczowej o wartości 5 813 250,14 zł (słownie: pięć milionów
osiemset trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 14 groszy) w latach 2019-2022 nastąpi z budżetu
Gminy Andrespol.
§ 3. Szczegółowe warunki i terminy udzielenia i rozliczenia pomocy rzeczowej zostaną określone
w odrębnym porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Andrespol a Powiatem Łódzkim Wschodnim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
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