
 

 

Uchwała Nr XLIV/339/2010 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 24 lutego 2010 roku 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na realizację 

zadań pn. remonty i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie 

Gminy Karczew 

 
Na podstawie art. 10 ust 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr  157, poz. 1240) w związku z Uchwałą 

Budżetową na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 roku, 

Rada Miejska w Karczewie uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

Udziela się z budżetu Gminy Karczew pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu z 

przeznaczeniem na realizację zadania pn. remonty i budowa chodników przy drogach 

powiatowych na terenie Gminy Karczew. 

 

§ 2 

 

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze 

środków budżetu na rok 2010 (dz. 600 rozdz. 60014 § 6300) , w wysokości 310.000zł 

(słownie: trzysta dziesięć tysięcy zł 00/100),  z tego na: 

1) remont chodnika w ciągu ul. Warszawska i ul. Rynek Zygmunta Starego (droga nr 2773W) 

    oraz ul. Żaboklickiego (droga nr 2724W) w Karczewie         100.000zł 

2) remont chodnika w ul. Mickiewicza (droga nr 2771W) w Karczewie         60.000zł 

3) remont chodnika w ul. Częstochowskiej (droga nr 2729W) w Karczewie        30.000zł 

4) budowa chodnika we wsi Janów (droga nr 2724W)           20.000zł 

5) budowa chodnika we wsi Brzezinka (droga nr 2774W)           40.000zł 

6) budowa chodnika we wsi Glinki (droga nr 2729W)           40.000zł 

7) budowa chodnika we wsi Sobiekursk (droga nr 2726W)           20.000zł 

 

§ 3 

 

1. Szczegółowe warunki pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 

    określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Otwockim a Gminą Karczew.  

2. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Karczewa. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Karczewie 

        mgr Danuta Żelazko 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

W związku z potrzebą udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu 

terytorialnego, wymagane jest podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską w 

Karczewie, w celu podpisania porozumienia (umowy) w przedmiotowej sprawie. 
 

 


