
                             
  

UCHWAŁA  Nr  XXVIII/260/2016 

 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  

z dnia 30 listopada 2016 r. 

 
zmieniająca uchwałę Nr XXI/192/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 czerwca 2016 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego    

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

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.
1
) w związku z art. 216 ust. 2 pkt. 5, art. 220 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.
2
) uchwala 

się, co następuje: 
 

 § 1. W uchwale Nr XXI/192/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 czerwca 2016 r. §1 

otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„§1. Udziela się pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego polegającej na wykonaniu 

projektu organizacji ruchu w sprawie zmiany treści tablic przeddrogowskazowych na skrzyżowaniu 

dróg wojewódzkich nr 798 i nr 801 w Otwocku Małym i wykonaniu projektu zmiany organizacji 

ruchu oraz zakupu 4 luster wraz z zamontowaniem na drodze wojewódzkiej nr 734 w Nadbrzeżu”. 

 

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

                                                                                                               Przewodnicząca  Rady 

                                                                                                                 

                                                                                                                 Danuta  Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579. 

2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i 1646, z 2014 r., poz. 

379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r., poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 

1890 i 2150 oraz z 2016 r., poz.195, 1257 i 1454. 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

  

Zgodnie z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu  

terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie do  przestawionego projektu zmiany 

organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 734 w Nadbrzeżu, dotyczącego ustawienia 3 luster 

drogowych U-18b, wniósł uwagę, że ze względu na ograniczone możliwości lokalizacyjne w pasie 

drogowym należy zastosować inne lustra niż pierwotnie zakładane tj. lustra okrągłe o zmniejszonej 

średnicy. W związku z powyższym  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 

uzgodnił projekt zmiany organizacji ruchu  na drodze wojewódzkiej nr 734 w Nadbrzeżu z 4 

lustrami drogowymi U-18a. Zachodzi zatem potrzeba zmiany uchwały Nr XXI/192/2016 Rady 

Miejskiej w Karczewie z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

Województwu Mazowieckiemu  polegającej na zakupie 3 luster wraz z zamontowaniem na drodze 

wojewódzkiej nr 734 w Nadbrzeżu, w zakresie zwiększenia pomocy o jedno lustro. Wartość 

pomocy rzeczowej nie ulegnie zmianie. 

 

 

 

                                                                                                               Przewodnicząca  Rady 

                                                                                                                 

                                                                                                                 Danuta  Trzaskowska 

 


