Uchwała Nr XXXIX/353/2013
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu
w przedmiocie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy
Karczew poprzez wykonanie konserwacji wału przeciwpowodziowego
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14, art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 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 i art. 220 ust. 1 i 2 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. Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy rzeczowej w wysokości 31.000zł
Województwu Mazowieckiemu z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego na terenie Gminy Karczew poprzez wykonanie konserwacji wału
przeciwpowodziowego.
§ 2. Środki wskazane w § 1 zostały zabezpieczone w budżecie zgodnie z Uchwałą
Budżetową na rok 2013 Gminy Karczew Nr XXXIV/315/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku.
§ 3. Szczegóły udzielonej pomocy rzeczowej zostaną zawarte w stosownym
porozumieniu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jednostki
samorządu terytorialnego mogą udzielać sobie pomocy. Przepis art. 216 ust. 2 pkt. 5 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi iż wydatki budżetowe jednostek
samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych
przepisach, w tym na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu
terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną
uchwałą. Art. 220 ust. 2 w/w stanowi, że podstawą do przekazania środków na realizacje
pomocy jest umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.
W związku z powyższym dla udzielenia pomocy rzeczowej Marszałkowi Województwa
Mazowieckiego z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa gminy Karczew poprzez
konserwację wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły niezbędne jest podjęcie stosownej
uchwały i zawarcie umowy.

