
 

Uchwała Nr XL/318/2006 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 22 września 2006 roku 

 

 

w sprawie: zawieszenia realizacji zadań inwestycyjnych określonych w budżecie Gminy 

Karczew na 2006 rok. 

 

 Na podstawie art.7 ust.1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),  

Rada Miejska w Karczewie uchwala co następuje: 

 

 

§ 1 

 

W związku z propozycją zaadaptowania budynku byłego Pawilonu Handlowego przy  

ul. Widok w Karczewie na Przychodnię Zdrowia wraz z Gabinetem Fizykoterapii Rada 

Miejska w Karczewie postanawia zawiesić do najbliższej sesji Rady planowanej  

w październiku br. realizację nw. zadań inwestycyjnych: 

 opracowanie dokumentacji technicznej gabinetu fizykoterapii i adaptacja pomieszczeń 

w Miejskiej Hali Sportowej, 

 aktualizacja dokumentacji technicznej Pawilonu Handlowego na cele kulturalne, 

określonych w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/288/2006 Rady Miejskiej  

w Karczewie z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok. 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Karczewie 

   mgr inż. Waldemar Pawlik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Uzasadnienie 

 

 

 W związku ze zgłoszeniem w dniu 13.09.2006 r. na posiedzeniu Komisji ds. Zdrowia, 

Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Karczewie 

przez Pana Zygmunta Minnera Dyrektora S.P.Z.Z.L.O. w Karczewie wniosku o potrzebie 

zmiany istniejącej lokalizacji Przychodni Zdrowia z powodu na dostosowanie warunków 

technicznych dla tego typu obiektów do końca 2007 roku - Komisja zaproponowała adaptację 

budynku byłego Pawilonu Handlowego dla potrzeb Przychodni Zdrowia oraz Gabinetu 

Fizykoterapii.  

 W załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2006 rok określono inne cele dla tego 

budynku oraz umieszczenie Gabinetu Fizykoterapii w budynku Miejskiej Hali Sportowej  

(w przypadku adaptacji budynku byłego Pawilonu Handlowego na Przychodnię Zdrowia 

można również zlokalizować tam powyższy gabinet). Oba te zadania znajdują się na różnych 

etapach realizacji. Wobec deklaracji ze strony Rady Miejskiej w Karczewie, że ostateczną 

decyzję w powyższej sprawie podejmie na najbliższej planowanej w październiku 2006 r. 

sesji niezbędna jest uchwała Rady Miejskiej w Karczewie o zawieszeniu realizacji Uchwały 

Budżetowej na 2006 rok w tym zakresie, dla uniknięcia większych kosztów realizacji 

przedmiotowych zadań. 

  

  


