Projekt
UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia …………..2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Podkowa Leśna porozumienia
międzygminnego w zakresie wspólnego przygotowania koncepcji Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów, programu funkcjonalno użytkowego i dokumentacji aplikacyjnej –
niezbędnej do ubiegania się o środki zewnętrzne.
Na podstawie art.10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Milanówek z Gminą Podkowa Leśna,
porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania koncepcji Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów wraz z programem funkcjonalno użytkowym oraz
dokumentacji aplikacyjnej – niezbędnej do ubiegania się o środki zewnętrzne, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
§ 2. Obie Gminy zapewniają równy wkład finansowy, w realizacji zadania określonego
w § 1. Warunki wniesienia wkładu własnego zostaną określone w zawartym porozumieniu.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do podpisania porozumienia z Gminą
Podkowa Leśna określającego zasady współdziałania stron przy realizacji zadania opisanego
w § 1.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka
Małgorzata Trębińska

Uzasadnienie
Gmina Milanówek wraz z Gminą Podkowa Leśna wspólnie zamierzają realizować zadanie
wynikające z art. 3 ust. 2 pkt. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczące
budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów dla mieszkańców obu gmin. PSZOK
zlokalizowany będzie na terenie gminy Milanówek. Dzięki możliwości ubiegania się o środki
zewnętrzne obie gminy postanowiły wspólnie aplikować o środki, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. działania 5.2 Gospodarka
odpadami - typ projektów „Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów
komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizacji Punktów
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)”
W związku z powyższym obie gminy na mocy porozumienia będą opracowywać niezbędne
dokumenty tj. koncepcję, Program Funkcjonalno Użytkowy oraz dokumenty aplikacyjne,
partycypując w kosztach.
Warunkiem podpisania stosownego porozumienia jest stosowna uchwała Rady Miasta.
W związku z powyższym wnioskuję do Rady miasta Milanówka o podjęcie uchwały
o przedstawionej treści.

