
BRM .0012.1.18.2018                                                         Karczew, 12 marca 2018 r. 

 

 

Wspólne  posiedzenie : 

 Komisji d/s Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, 

 Komisji  d/s Oświaty ,  Kultury  i  Sportu , 

 Komisji  d/s Rozwoju Gospodarczego  i  Ochrony Środowiska, 

 Komisji d/s Rolnictwa,  Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej  i Gospodarki Wodnej, 

odbędzie się  15 marca 2017 r. o godz. 1700  w sali  konferencyjnej Urzędu  Miejskiego w  

Karczewie  (sala nr 19, I piętro). 

Porządek posiedzenia : 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i zasad korzystania                          

z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Karczew. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Karczewa do 

zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa dotyczącego 

uruchomienia linii autobusowej uzupełniającej ZTM na trasie Karczew – PKP Otwock . 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Karczewa do 

zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Otwock dotyczącego uruchomienia 

linii autobusowej uzupełniającej ZTM na trasie Karczew – PKP Otwock. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi 

przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na trasie Karczew – PKP Otwock. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na 

drodze wewnętrznej. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic zlokalizowanych na 

drogach wewnętrznych. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 

2018 roku. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Karczew na okręgi 

wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i  liczby radnych wybieranych w 

każdym okręgu. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Karczew na stałe 

obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych 

komisji wyborczych.  

10. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LI/501/2014 Rady Miejskiej 

w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji 

przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Karczew. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Karczew. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2018. 
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