
                              
  

UCHWAŁA  Nr XXXIX/358/2017 

 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  

z dnia 21 czerwca 2017 r.  

 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej  w formie dotacji 

celowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania dotyczącego remontu chodnika 

w ulicy Częstochowskiej w Karczewie 

 

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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.
2
), 

uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. Tytuł uchwały Nr XXXVI/330/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 kwietnia 

2017 r. § 1. otrzymuje nowe następujące brzmienie: „w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania dotyczącego budowy chodnika 

w ulicy Częstochowskiej w Karczewie”. 

 

§ 2. W uchwale Nr XXXVI/330/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 kwietnia 2017 

r. § 1. otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„§ 1. Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę 

chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2729W ul. Częstochowska w Karczewie.” 

 

  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady 

 Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r., 

poz. 730 i 935. 
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 

2017 r., poz. 191, 659, 933 i 935. 



 

 

 

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. 

Rada Miejska w Karczewie uchwałą z dnia 27 kwietnia 2017 r. Nr XXXVI/330/2017 

przeznaczyła środki finansowe na remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2729W ul. 

Częstochowskiej w Karczewie, podczas gdy zachodzi potrzeba budowy tego chodnika. 

Z uwagi na powyższe doprecyzowania wymaga treść ww. uchwały, która powinna dotyczyć 

budowy chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2729W ul. Częstochowskiej w Karczewie, a nie 

jego remontu. 

 

 

Przewodnicząca Rady 

 Danuta Trzaskowska 

 


