
UCHWAŁA Nr 151/XX/16 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

  

 

 
w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów 

  
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) Rada Miasta Milanówka uchwala 

co następuje: 

 

 

§ 1 
Wyraża się zgodę na utworzenie przez Gminę Milanówek wspólnie z Miastem Podkowa 

Leśna oraz Gminą Brwinów  Stowarzyszenia Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów. 

 

 

§  2 
1. Udział Gminy Milanówek w składkach członkowskich Stowarzyszenia będzie pochodził  

z budżetu Gminy. 

2. Przewiduje się proporcjonalny udział każdej z gmin w kosztach działalności 

Stowarzyszenia, w zależności od liczby mieszkańców. 

 

 

§  3 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milanówek. 

 

 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

         Przewodnicząca   

             Rady Miasta Milanówka  

 

           mgr Małgorzata Trębińska 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

W związku z realizacją Projektu pn. „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - 

poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez 

współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, 

gospodarki wodnej i komunikacji”  w ramach działania na rzecz rozwoju miast przez 

wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz 

współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i wymogiem zawartym w § 19 

Umowy o partnerstwie […] z dnia 13 marca 2013 strony Partnerstwa zobowiązały się,  

że w celu zapewnienia ściślejszego współdziałania, lepszej komunikacji między partnerami, 

promocji Partnerstwa i wspólnej realizacji kolejnych Projektów służących społeczności 

lokalnej Strony utworzą Stowarzyszenie. Utworzenie takiego Stowarzyszenia jest jednym  

z koniecznych do osiągnięcia  wskaźników oceniających realizację Projektu i zawartych  

w Planie Wdrażania Projektu będącym załącznikiem nr 4 do Umowy w sprawie Projektu PTO 

z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19.03.2015. 

Główne cele Stowarzyszenia PTO wynikają z wyżej wymienionych wymogów 

formalnych  jak również z wniosków z przeprowadzonych w gminach Partnerów warsztatów 

oraz wniosków z przeprowadzonych badań opinii mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego 

PTO dotyczących podniesienia jakości życia mieszkańców a mianowicie: 

-  podniesienie jakości świadczonych usług publicznych, 

-  poprawa stanu bezpieczeństwa, 

-  ochrona środowiska naturalnego, 

-  promocja lokalnego potencjału kulturalnego, w tym dziedzictwa kulturowego, 

-  rozwój przedsiębiorczości, 

- zajmowanie stanowisk w sprawach publicznych z zakresu gospodarki komunalnej, kultury, 

sportu, turystyki, oświaty, bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki społecznej i ochrony 

środowiska naturalnego, 

- obrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia z zakresu gospodarki komunalnej, 

kultury, sportu, turystyki, oświaty, bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki społecznej  

i ochrony środowiska naturalnego. 

 
 

 


