
 

Uchwała Nr …… 

Rady Gminy Michałowice  

z dnia ………..... 2015 roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Michałowice do Porozumienia 

Partnerskiego w sprawie współpracy miast i gmin na rzecz realizacji projektu   

pn. „Zintegrowany System Dróg Rowerowych w gminach Michałowice, Piastów i Pruszków”. 

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Wyraża się zgodę na przystąpienie i współfinansowanie przez Gminę Michałowice projektu  

pn. „Zintegrowany System Dróg Rowerowych w gminach Michałowice, Piastów i Pruszków” 

ubiegającego się o dofinansowanie w  ramach  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF), współfinansowanego ze środków  

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 

§ 2 

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do podpisania niniejszego Porozumienia, zostania 

Parterem Projektu oraz w przypadku przyznania dofinansowania do zaciągnięcia zobowiązania 

długoterminowego i podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 

wynikającej z umowy o dofinansowanie inwestycji w Gminie Michałowice ze środków ZIT 

WOF w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020. 

 

§ 3 

W celu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w §1, upoważnia się Wójta Gminy 

Michałowice do zawarcia porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. „Zintegrowany 

System Dróg Rowerowych w gminach Michałowice, Piastów i Pruszków”. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Porozumienie  jest odpowiedzią na konkurs dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego  

w ramach  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego (ZIT WOF) współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Współpraca ta została 

utworzona aby połączenia graniczne z trasami rowerowymi na terenie gmin Michałowice, 

Piastów i Pruszków uzyskały ciągłość w komunikacyjnym układzie międzygminnym. Mając 

na uwadze politykę Unii Europejskiej kładącą nacisk na zrównoważony rozwój Wspólnoty, 

której jednym z elementów jest rozwój bezpiecznego, niskoemisyjnego i przyjaznego 

środowisku transportu rowerowego. Warunkiem podpisania Porozumienia, a co za tym idzie 

złożenia wniosku aplikacyjnego jest stosowna uchwała Rady Gminy. Porozumienie będzie 

podstawą i niezbędnym dokumentem do wspólnego aplikowania o środki unijne na 

dofinansowanie projektów dotyczących budowy dróg rowerowych na terenie Gminy 

Michałowice.   


