
 

 

 

 

Uchwała Nr XLVIII/400/2010 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 1 czerwca 2010 roku 

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/325/2009 Rady Miejskiej w Karczewie                

z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie remontu oświetlenia ulicznego na terenie 

miasta i gminy Karczew spłacane przez Zamawiającego z uzyskanych 

oszczędności w opłatach za energię elektryczną i konserwację.   

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 58 ust.1 

Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., 

Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 
 

 § 1. W Uchwale Nr XLII/325/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 

2009r. § 1 i § 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 1. Gmina Karczew w okresie od lipca 2010r. do grudnia 2010r. przystąpi do remontu 

oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem cięgów 

pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, ul. Stare Miasto i  ul. Adama Mickiewicza w 

Karczewie. Łączna wartość kosztorysowa robót wynosi  1 710 000,00 zł. 

§ 2. 1. Spłata zobowiązania następować będzie z wydatków bieżących Gminy w latach 2010  

–  2016. 

2. Środki na realizację inwestycji pn. „Remont oświetlenia ulicznego miasta i gminy Karczew 

wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, ul. Stare Miasto            

i ul. Adama Mickiewicza w Karczewie spłacane przez Zamawiającego z uzyskanych 

oszczędności w opłatach za energię elektryczną i konserwację”, pochodzą z przewidywanych 

oszczędności z wydatków na zakup energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia 

ulicznego.” 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Karczewie 

mgr Danuta Żelazko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Uchwała wymagała zmian ze względu na konieczność rozszerzenia zakresu robót                         

o doświetlenie ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, ul. Stare Miasto i ul. 

Adama Mickiewicza w Karczewie 


