Uchwała Nr XXII/183/2012
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 lutego 2012 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/168/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z
dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Otwockiemu na realizację zadań pn. Remonty i budowa chodników przy drogach
powiatowych na terenie Gminy Karczew w 2012 r.
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 220 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. W uchwale Nr XXI/168/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 stycznia 2012 r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadań pn. Remonty i
budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew w 2012 r., wprowadza
się następujące zmiany:
1)
Paragraf 2 otrzymuje brzmienie:
" Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków
budżetu w 2012 r., w wysokości 180.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych)."
2)
W paragrafie 4 uchyla się pkt. 4 oraz pkt. 5.
3)
Paragraf 5 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
"realizacja zadań, o których mowa w § 4 pkt. 3,7,8- po 10.000 zł każde zadanie".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE
W związku z wystąpieniem Rad Sołeckich miejscowości Janów i Brzezinka z prośbą o
przeznaczenie kwoty 20.000 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych) na rzecz sołectw Janowa i
Brzezinki celem dokończenia zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Janowie poprzez
dokończenie ułożenia kostki brukowej, zasadne jest podjęcie uchwały, która spowoduje odstąpienie
od przekazania pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na remont i budowę chodników
powiatowych w w/w miejscowościach w 2012 r. i przekazanie kwoty 20.000 zł zgodnie z prośbą
Rad Sołeckich Janowa i Brzezinki.

