
    Uchwała  Nr XXVIII/204/2008                        
Rady  Miejskiej  w  Karczewie

  z dnia 17 listopada 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze 
zm.) oraz art.179,art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 ze 
zm.) uchwala się co następuje:

§ 1
Dokonuje się zmian w załączniku „Limity wydatków na 
wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 -2010” zgodnie 
z załącznikiem Nr 3, który stanowi integralną część do 
niniejszej uchwały.

§ 2
Dokonuje się zmian w załączniku „Zadania inwestycyjne na 
2008r.” zgodnie z załącznikiem Nr 3a, który stanowi integralną 
część do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Karczewie
        mgr Danuta Żelazko



Uzasadnienie
Zmiany w załączniku Nr 3 dotyczą:
- zmiany nazwy zadania „sieć wodociągowa z przyłączami ul. 
Podlaska, Wschodnia, Akacjowa, Brzozowa” na „sieć wodociągowa 
z przyłączami do granic własności ul. Podlaska, Wschodnia, 
Akacjowa, Brzozowa”
- wprowadzenia do WPI zadania inwestycyjnego pt:
„Przebudowa ciągu dróg gminnych w Karczewie: 
ul. Otwocka na odc.(ul.Westerplatte do ul. Krakowskiej –I etap 
wykonany w 2008 r.),na odc.(ul. Krakowska do ul. Leśnej – II 
etap)
ul. Leśna na odc.(od ul. Otwockiej do ul.Kościelnej – II etap)
ul. Przechodniej na odc. (od ul. Kościelnej do drogi 
powiatowej ul. Warszawskiej – II etap)
wraz z odwodnieniem ul. Leśnej na odc.( od ul. Kościelnej do 
ul. Ochotników) oraz w ul. Ochotników na odc. (ul. Leśna do 
ul. Gołębiej) w celu uzyskania prawidłowych warunków 
technicznych przewidzianych do przebudowy dróg w ul. Leśnej i 
ul. Otwockiej.”
ul. Słowackiego na odc. (od ul. Westerplatte do ul. 
Piłsudskiego – III etap)ul. Piłsudskiego na odc. (od ul. 
Słowackiego do powiatowej ul. Mickiewicza – III etap)”
Łączne koszty finansowe – 4.185.000 zł.
2008 r. – 228.000 zł.
2009 r. – 2.107.000 zł.
2010 r. – 1.850.000 zł.
- zmiany nazwy zadania „Modernizacja Pawilonu Handlowego na 
dom kultury i gabinet fizykoterapii wraz z pierwszym 
wyposażeniem” na „Modernizacja Pawilonu Handlowego dla potrzeb 
instytucji kultury i gabinetu fizjoterapii wraz z pierwszym 
wyposażeniem” oraz dodanie informacji, że zadanie będzie 
realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VI, Działanie 
6.1
- dodania do zapisu dot. zadania „kontynuacja budowy 
Przedszkola na Osiedlu Ługi” informacji że będzie realizowane 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VII, Działanie 7.2

§ 2
Zmiany w załączniku Nr 3a dotyczą aktualizacji nazwy zadania 
dot. modernizacji Pawilonu Handlowego.
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