
 

U C H W A Ł A   Nr  438/XLV/18 

Rady  Miasta  Milanówka 

z dnia 24 maja 2018 r. 

 

w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Milanówka do złożenia wniosku  

o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 

przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości środowiska 

miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy 

Milanówek”. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 10 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), Rada Miasta Milanówka 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka działającego w imieniu Gminy Milanówek do: 

1.  złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości środowiska 

miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy 

Milanówek” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020, osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 

działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, typ projektu: Rozwój terenów 

zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.  

2. przyjęcia do realizacji określonego we wniosku o dofinansowanie i Studium 

Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez 

zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek” w przypadku 

uzyskania dofinansowania w naborze, o którym mowa w pkt. 1. 

 

§ 2. 

W przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania Gmina Milanówek 

zabezpieczy środki niezbędne na realizację projektu. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

        Przewodnicząca  

            Rady Miasta Milanówka 

 

            mgr Małgorzata Trębińska 

 



Uzasadnienie 

 Zgodnie z ogłoszonym konkursem przez NFOŚiGW w Warszawie Gmina Milanówek 

planuje złożyć projekt pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez 

zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek” 

 Celem projektu jest zagospodarowanie terenów zielonych i pasów przyulicznych 

poprzez wykonanie nasadzeń i usytuowanie elementów małej architektury. Realizacja 

projektu wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców, bowiem tereny zieleni pełnią 

istotne dla mieszkańców funkcje zdrowotne i rekreacyjne. 

 Zgodnie z wytycznymi regulaminu konkursu jednym z załączników wymaganych 

do wniosku o dofinansowanie jest uchwała Rady Miasta upoważniająca do złożenia Wniosku  

o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności 

przedsięwzięcia. 

 Złożenie wniosku o dofinansowanie pozwoli Gminie Milanówek na otrzymanie 

bezzwrotnej dotacji z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych projektu.  

 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 


