
 

 

 

Uchwała Nr XXXV/328/2013 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 29 stycznia 2013 roku 
 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi 

Otwockiemu na realizację zadania dotyczącego finansowania przez Gminę 

Karczew dodatkowych etatów w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego 

w Otwocku i w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Otwocku w 

2013 roku.   
 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z                   

art. 216 ust. 2 pkt. 5, 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Karczew pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania dotyczącego finansowania przez 

Gminę Karczew dodatkowych etatów w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w 

Otwocku i w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Otwocku w 2013 roku.   

 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji 

celowej ze środków budżetu na rok 2013 w wysokości: 

1) 45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) na dodatkowy etat w Wydziale 

Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku, 

2) 23 463 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote) na 

dodatkowy etat w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Otwocku.   

 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady 

rozliczania środków określone zostaną w umowach pomiędzy Powiatem Otwockim, a Gminą 

Karczew. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2013 r. 

    

 

 

Przewodniczący Rady 

      Tadeusz Marton 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Mając na uwadze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Karczew w zakresie 

obsługi w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz w Powiatowym 

Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Otwocku przekazuje się pomoc finansową na 

pokrycie dodatkowych etatów. 

W Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku przeznacza się kwotę 

45 000zł. (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych), a w Powiatowym Inspektoracie 

Nadzoru Budowlanego w Otwocku kwotę 23 463 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące 

czterysta sześćdziesiąt trzy złote). 

 

 

 


