
                              
  

UCHWAŁA  Nr V/38/2019 

 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  
z dnia 28 lutego 2019 r. 

 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.
1
) w związku z art. 216 ust. 2 pkt. 5, art. 220 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.
2
) 

uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Udziela się pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego polegającej na 

wybudowaniu chodników w celu wyznaczenia przejść dla pieszych oraz zakupu 2 luster wraz z 

zamontowaniem na drodze wojewódzkiej nr 734 w miejscowości Otwock Wielki ul. Wiślana. 

 
§ 2. 1. Wartość pomocy rzeczowej, o której mowa w § 1 powyżej, nie przekroczy kwoty 

39.800,00 zł brutto (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych). 

            2. Środki na realizację pomocy rzeczowej, o której mowa § 1 powyżej, zostały zapewnione 

w budżecie Gminy Karczew na rok 2019. 

 

 § 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej oraz zasady jej rozliczenia zostaną 
określone w umowie pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Karczew. 

 

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

     Piotr Żelazko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
1
 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, 1349, 1432 i 2500. 

2
 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018 r., poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 

2354 i 2500.  



UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu  

terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców wsi Otwock Wielki zachodzi konieczność  
wykonania przejścia dla pieszych oraz zamontowania luster na drodze wojewódzkiej nr 734 na 

skrzyżowaniu z drogami gminnymi. 

W dniu 21 grudnia 2017 r. Rada Miejska w Karczewie uchwałą Nr XLVIII/437/2017 

podejmowała decyzję w zakresie pomocy na ww. cel, który nie został zrealizowany w ramach 

gminnych inwestycji w 2018 z uwagi na brak wystarczających zasobów do realizacji ww. zadania.  

 Z uwagi na powyższe zachodzi obecnie potrzeba ponownego podjęcia uchwały o pomocy 

na rzecz Województwa Mazowieckiego polegającej na wybudowaniu chodników w celu 

wyznaczenia przejść dla pieszych oraz zakupu dwóch luster wraz z ich zamontowaniem na drodze 

wojewódzkiej nr 734 w miejscowości Otwock Wielki ul. Wiślana.  

 

 

 

Przewodniczący Rady 

      Piotr Żelazko 

 


