
 

 

 

UCHWAŁA NR XXII/196/2016 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 28 czerwca 2016 r. 

 
w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Otwockim 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 14 oraz art. 10 ustawy  

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Karczew,                        

a Powiatem Otwockim w sprawie przystąpienia do zadania publicznego polegającego na 

realizacji projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności 

przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego”. 

 

§ 2. Gmina Karczew zapewni w roku 2017 własny wkład finansowy w wysokości 

19.294 zł., określony w porozumieniu, na realizację projektu wskazanego w § 1. 

 

§ 3. W celu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1, upoważnia się 

Burmistrza Karczewa do zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji projektu „Budowa 

zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami 

katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego”. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                                                Przewodnicząca Rady 

                                                                                                Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

W projekcie uczestniczą jako partnerzy wszystkie gminy Powiatu Otwockiego, zaś liderem 

odpowiedzialnym za realizację projektu jest Powiat Otwocki. 

 

Dnia 29.12.2015r. Powiat Otwocki oraz Gmina Karczew podpisały wstępną umowę 

partnerską w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu 

ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla 

Powiatu Otwockiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 

W ramach projektu planowane jest usytuowanie nowoczesnych syren alarmowych wraz z 

elementami sterującymi na 3 obiektach w gminie Karczew: Urząd Miejski w Karczewie, OSP 

Otwock Wielki oraz OSP Łukówiec, jak również pulpitu sterującego do syren alarmowych w 

budynku Urzędu Miejskiego. 

 

Projekt budowy systemu ostrzegania i alarmowania współfinansowany będzie ze środków 

unijnych przyznanych przez Urząd Marszałkowski, środków Starostwa Powiatowego oraz 

środków własnych Gminy Karczew. 

 

Gmina Karczew na realizację wyżej wymienionego zadania zabezpieczy w budżecie na rok 

2017 kwotę 19.294 zł. 

 

Mając powyższe na uwadze zasadnym staje się podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie porozumienia ze Starostwem Powiatowym dotyczącego projektu pn. „Budowa 

zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami 

katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego” 

 

 

 

                                                                                                Przewodnicząca Rady 

                                                                                                 Danuta Trzaskowska 

 


