
 

PROJEKT 

 

UCHWAŁA Nr ……………………/17 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia …………….2017 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego projektu 

multimodalnej mobilności miejskiej przeznaczonego do dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2014-2020. 
 

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

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  

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

co następuje:  
 

§ 1. 

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia partnerskiego dotyczącego współdziałania  

w ramach partnerstw z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie projektu 

dotyczącego multimodalnej mobilności miejskiej w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji 

zanieczyszczeń powietrza, 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności 

miejskiej, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej 

(projekty kompleksowe obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy 

niskoemisyjne, Inteligentne Systemy Transportu) przeznaczonego do dofinansowania 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 
 

§ 2. 

Gmina Milanówek zobowiązuje się do zapewnienia kosztu swojego udziału w projekcie, 

określonego w odrębnych uchwałach, na realizację projektu, o którym mowa § 1 ust. 1. 
 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 
 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

Przewodnicząca  

Rady Miasta Milanówka 

 

mgr Małgorzata Trębińska 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Porozumienie jest odpowiedzią na konkurs dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego  

finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2014-2020. Podejmowana współpraca ma na celu utworzenie projektów kompleksowych 

obejmujących: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, zakup autobusów niskoemisyjnych, 

czy Inteligentne Systemy Transportu na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Pruszków, 

Milanówek, Michałowice i Żyrardów. Porozumienie będzie podstawą wspólnego aplikowania 

o środki unijne na dofinansowanie projektu, który przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji 

oraz promocji proekologicznych postaw wśród mieszkańców, przyjmując za podstawę 

politykę Unii Europejskiej kładącą nacisk na zrównoważony rozwój Wspólnoty.  

 


