
 

 

Uchwała Nr LVI/538/2014 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 11 września 2014 roku 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi 

Otwockiemu na opracowanie dokumentacji technicznej i budowę sygnalizacji świetlnej 

w drodze powiatowej ul. Świderskiej na skrzyżowaniu z ul. Bohaterów Westerplatte i 

ul. Piotra Wysockiego 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 2013 r., poz. 594 ze zmianami) w związku z art. 216 ust. 2 pkt. 5, 

art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze 

zmianami) uchwala się, co następuje: 

 

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

Powiatowi Otwockiemu na opracowanie dokumentacji technicznej i budowę sygnalizacji świetlnej 

w drodze powiatowej ul. Świderskiej na skrzyżowaniu z ul. Bohaterów Westerplatte i ul. Piotra 

Wysockiego w Karczewie. 

 

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

ze środków budżetu na rok 2014 w wysokości 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy 

złotych) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej i budowę sygnalizacji 

świetlnej w drodze powiatowej ul. Świderskiej na skrzyżowaniu z ul. Bohaterów Westerplatte i ul. 

Piotra Wysockiego w Karczewie. 

2. Środki na realizację pomocy finansowej, o której mowa w § 1 powyżej zostaną 

zapewnione w budżecie Gminy Karczew na rok 2014. 

 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady jej rozliczenia zostaną 

określone w umowie pomiędzy Powiatem Otwockim, a Gminą Karczew. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady  

    Tadeusz Marton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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.  

W związku ze wzmożonym ruchem pojazdów na ul. Świderskiej i mając na uwadze 

poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży  uczęszczających do 

Zespołu Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gminnego 

Przedszkola nr 2, przekazuje się pomoc finansową na opracowanie dokumentacji technicznej i 

budowę sygnalizacji świetlnej w drodze powiatowej ul. Świderskiej na skrzyżowaniu z ul. 

Bohaterów Westerplatte i ul. Piotra Wysockiego w Karczewie na kwotę 120.000,00 zł (słownie: sto 

dwadzieścia tysięcy złotych).       

 

 

 

Przewodniczący Rady  

    Tadeusz Marton 

 

 

 

 

 


