
 

 

Uchwała Nr LVI/550/2014 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 11 września 2014 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/419/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z 

dnia 24 września 2013 roku w sprawie woli zawarcia porozumienia o współpracy 

z Powiatem Otwockim 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art.10 ust. 1 oraz w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 2 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze 

zmianami) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. W uchwale Nr XLIV/419/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 września 

2013 roku w sprawie woli zawarcia porozumienia o współpracy z Powiatem Otwockim 

zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie następujące: „§ 1. Deklaruje się wolę wspólnej 

realizacji z Powiatem Otwockim projektu pn.: „Budowa ulicy Gołębiej i Wierzbowej oraz 

remont ulicy Krakowskiej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i 

podniesienia parametrów użytkowych dróg gminnych”.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady  

    Tadeusz Marton 

 

 
 

  



UZASADNIENIE 

 

Z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania w roku 2014 na realizację zadania 

„Budowa ulicy Gołębiej i remont ulicy Krakowskiej w Karczewie w celu poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów użytkowych dróg gminnych” Gmina 

Karczew zamierza ponownie przystąpić do realizacji projektu rozszerzając zakres wniosku o 

budowę ulicy Wierzbowej, na którą została opracowana dokumentacja i uzyskane pozwolenie 

na budowę. Na realizację projektu „Budowa ulicy Gołębiej i Wierzbowej oraz remont ulicy 

Krakowskiej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia 

parametrów użytkowych dróg gminnych” dotyczącego dróg gminnych o numerach 270342W 

(ul. Gołębia), 270349W (ul. Krakowska) i 270383W (ul. Wierzbowa) Gmina zamierza 

ubiegać się o dofinansowanie ze środków programu wieloletniego Narodowy Program 

Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w wysokości 

50% kosztów kwalifikowanych projektu. 

Wkład Powiatu Otwockiego wynosić będzie ok. 3.000,00 zł z przeznaczeniem na 

odnowienie oznakowania włączenia ulicy Krakowskiej w drogę powiatowa ul. Mickiewicza.  

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne celem 

rozpoczęcia współpracy. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady  

    Tadeusz Marton 

 

 


