
Zarządzenie  Nr 29/2010 

                                                   Burmistrza Karczewa 

                                                z dnia 7 kwietnia 2010 r.  
 

w sprawie ustalenia i wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Miejskim w Karczewie 
jednolitego wzoru projektu uchwały i zarządzenia 

 

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.    
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 

 

Ustala się i wprowadza do stosowania w Urzędzie Miejskim w Karczewie jednolity wzór: 
1) projektu uchwały, według załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia, 
2) projektu zarządzenia, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

 

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie do zapoznania z Zasadami techniki 

prawodawczej, stanowiącymi załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia           
20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908) i stosowania 

ich przy sporządzaniu projektów aktów normatywnych, o których mowa w § 30 pkt 1 i 2 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Karczewie, stanowiącego załącznik do 
Zarządzenia nr 1/2010 Burmistrza Karczewa z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia tekstu 
jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Karczewie 

 

§ 3. 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Karczew. 

 

§ 4. 

 

 Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania. 
 

 

Burmistrz Karczewa 

     Władysław Dariusz Łokietek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                              Załącznik nr 1 

                                                                                                                                                              do Zarządzenia nr 29/2010 

                                                                                                                                                              Burmistrz Karczewa 

                                                                                                                                                              z dnia 7 kwietnia 2010 r. 

 

 

 

Projekt 

 

Uchwała Nr ……………………….. 
Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia …………………………………… 
 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu Gminy Karczew w 2010 roku 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „c” i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zmianami) oraz art. 89 ust.1 pkt. 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. 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie pożyczek długoterminowych z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 
830.000 zł. (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy złotych), przeznaczonych na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w 2010 roku.  
2. Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe będą przeznaczone na 

dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:  
1) „budowy kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. 

Niemcewicza, Ordona i fragmentu ul. Prądzyńskiego wraz z opracowaniem dokumentacji 
technicznej” – kwota 400.000 zł.; 

2) „budowy kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. 
Krakowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej” – kwota 430.000 zł.  

 

 § 2. Spłata zaciągniętych pożyczek, będzie następowała w latach 2011-2015 z 

dochodów gminy, pochodzących ze sprzedaży mienia oraz z tytułu podatków i opłat 
lokalnych.  

 

§ 3. Wyraża się zgodę na ustanowienie zabezpieczenia pożyczek w formie weksla in 
blanco wraz z deklaracją wekslową.  

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.  
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                              Załącznik nr 2 

                                                                                                                                                              do Zarządzenia nr 29/2010 

                                                                                                                                                              Burmistrz Karczewa 

                                                                                                                                                              z dnia 7 kwietnia .2010 r. 

 

 

Projekt 

 

 

 

Zarządzenie Nr ………………… 

Burmistrza Karczewa 

z dnia …………………………… 

 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2010 roku 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 4 ust. 1 pkt. 14, art. 5, art. 11 

oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) zarządza się, co następuje:  
 

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury 

fizycznej i sportu w 2010 roku.  

2. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, 
poz. 873 ze zmianami), realizujące statutowe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.  

3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, zawierające informacje wymagane 
potwierdzone w art. 13 ust. 2, stanowi załącznik do zarządzenia.  
 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:  
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Karczewie;  
2) w Biuletynie Informacji Publicznej;  

3) stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karczewie;  
4) w gazecie o zasięgu lokalnym.  
 

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty.  
 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
  

 

 

 


