
PROJEKT 

U C H W A Ł A Nr ………………. 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia ……………….. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do wspólnej realizacji projektu 

partnerskiego polegającego na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych na terenie Gminy Milanówek  

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016. 217 z późn. zm.) uchwala się, co 

następuje:  

§ 1. 

Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Milanówek do realizacji projektu partnerskiego 

polegającego na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie 

Gminy Milanówek, który zostanie złożony do dofinansowania w odpowiedzi na konkurs  

w ramach 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) 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 

§ 2. 

Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zawarcia porozumienia partnerskiego  

z Miastem Podkowa Leśna, stanowiącego niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

 

§ 3. 

Na Partnera Wiodącego-Lidera Projektu, o którym mowa §1, działającego w imieniu 

własnym i partnera – Miasta Podkowa Leśna wskazuje się Gminę Milanówek. 

 

§ 4. 

W przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu, o którym mowa w §1, 

Gmina Milanówek i Miasto Podkowa Leśna zapewnią środki finansowe stanowiące udział 

partnera w projekcie, które zostaną określone w odrębnych uchwałach. 

 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

mgr Małgorzata Trębińska  



Uzasadnienie 

 

Burmistrz Miasta Milanówka oraz Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej wyrazili wolę wspólnej 

realizacji projektu polegającego na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych na terenie Gminy Milanówek, który zostanie złożony do dofinansowania  

w odpowiedzi na konkurs w ramach 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) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 

Podejmowana współpraca ma na celu wspólne aplikowanie o środki zewnętrzne na budowę 

PSZOK na terenie Gminy Milanówek, które wiąże się również z partycypacją obu gmin  

w kosztach realizacji inwestycji.  

 

Warunkiem podpisania Porozumienia, które: 

- będzie określało przedmiot, rolę lidera i partnera w realizacji projektu, wzajemne 

zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych, sposób 

postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z zapisów porozumienia, 

-  jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie 

jest stosowna uchwały Rady Miasta.  

 

W związku z powyższym wnioskuję do Rady Miasta Milanówka o podjęcie uchwały  

o przedstawionej treści. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Przygotowała: Aleksandra Żuraw 


