
 

 

Uchwała Nr XXXIII/298/2012 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 27 listopada 2012 roku 

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/218/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 

maja 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu na 

realizację zadań pn. modernizacja i budowa chodników przy drogach powiatowych na 

terenie Gminy Karczew w 2012 r. 
 

Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. Dokonuje się zmiany § 1 Uchwały Nr XXVI/218/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z 

dnia 29 maja 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu na 

realizację zadań pn. modernizacja i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie 

Gminy Karczew w 2012 r., który otrzymuje następujące brzmienie: 

„Udziela się pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu 

modernizacji i budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew w 2012 r. 

wymienionych poniżej: 

1)  modernizacja chodnika w Karczewie w ciągu ul. Żaboklickiego (po stronie parzystej odc. od  

     ul. Rynek Zygmunta Starego do ul. Bielińskiego) oraz w ciągu ulic: Rynek Zygmunta Starego i  

     Żaboklickiego (odc. od ul. Kościuszki do ul. Stare Miasto, za kościołem), 

2)  modernizacja chodnika w Karczewie w ciągu ul. Mickiewicza (odc. od ul. Wyspiańskiego      

     do ul.  Piłsudskiego oraz od ul. Kolejkowej do ul. Czerwona Droga), 

3)  modernizacja chodnika w Karczewie w ciągu ul. Wiślanej (odc. od nr 68 do ul. Chłopickiego), 

4)  budowa chodnika w miejscowości Sobiekursk (odc. od działki nr ew.181 obr. 13 w kierunku    

     drogi wojewódzkiej nr 801), 

5)  budowa chodnika w miejscowości Kępa Nadbrzeska (odc. vis a vis sklepu GS Samopomoc   

     Chłopska), 

6)  budowa chodnika w miejscowości Ostrówiec (odc. w rejonie biblioteki).” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

      Tadeusz Marton 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 W związku z przeprowadzoną przez Grupę Remontową w m-cu wrześniu br. procedurą 

przetargową uległ zmianie zakres wcześniej przewidywanych prac drogowych w ramach 

modernizacji i budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew. 

Powyższa zmiana wymaga akceptacji Rady Miejskiej. 

 

 

 

 


