
                        PROJEKT 
   

UCHWAŁA NR …/…/2016 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia …………….. 2016 r. 
 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia 
dotyczącego powierzenia Miastu Podkowa Leśna prowadzenia niektórych 
spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446) w związku z § 5 Porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Podkowa Leśna 

prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, 

realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, uchwala się, 

co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu do Porozumienia w sprawie powierzenia 

Miastu Podkowa Leśna prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody 

Mazowieckiego, realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, określającego wysokość środków finansowych na realizację zadań przekazanych 

Porozumieniem. 

 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Podkowa Leśna do podpisania w imieniu Miasta 

Podkowa Leśna aneksu do Porozumienia określonego w § 1, którego projekt stanowi załącznik 

do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.  

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Radca prawny 

/-/ 

Monika Płaszewska-Opalińska 



 

 
UZASADNIENIE 

 

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia 
dotyczącego powierzenia Miastu Podkowa Leśna prowadzenia niektórych spraw  
z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków 
 

 

 

Uchwałą Nr 80/XVI/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. Rada Miasta Podkowa Leśna 

wyraziła zgodę na przejęcie przez Miasto Podkowa Leśna niektórych spraw z zakresu 

administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Mazowieckiego,  

a realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na mocy 

wyrażonej w uchwale delegacji Burmistrz Miasta Podkowa Leśna w dniu 24 marca 2016 r. 

podpisał z Wojewodą Mazowieckim stosowne Porozumienie.  
 

Zgodnie z  § 5 ww. Porozumienia strony corocznie, do końca drugiego kwartału danego roku, 

w drodze aneksu do Porozumienia, będą ustalać wysokość środków finansowych, które 

otrzyma Miasto na realizację zadań przewidzianych Porozumieniem. W roku 2016 r. będzie to 

kwota w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych).  
  

Wobec powyższego wnoszę do Rady Miasta o podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na 

podpisanie przez Burmistrza Miasta w imieniu Miasta aneksu do Porozumienia. Projekt aneksu 

stanowi załącznik do przedłożonego projektu uchwały. 

 

 
 

   Burmistrz Miasta 

   Podkowa Leśna 

  /-/ 

 Artur Tusiński 

 

 



projekt 

 

ANEKS Nr  

 

zawarty w Warszawie w dniu ………………… 2016 r. pomiędzy: 

 

Wojewodą Mazowieckim - Panem Zdzisławem Sipierą 

a  

Miastem Podkowa Leśna reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna – Pana Artura 

Tusińskiego 

 

do Porozumienia między Wojewodą Mazowieckim a Miastem Podkowa Leśna z dnia 24 marca  

2016 r. w sprawie powierzenia Miastu Podkowa Leśna prowadzenia niektórych spraw z zakresu 

właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, zwane dalej „Porozumieniem”. 

 

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 z póz. zm.) w związku z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 póz zm.) oraz 

uchwałą Rady Miasta Podkowa Leśna ..   z dnia …  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu 

do porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu Podkowa Leśna prowadzenia niektórych spraw z 

zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków oraz na podstawie § 5 Porozumienia, strony  ustalają, co następuje: 

 

§ 1. Wojewoda Mazowiecki  przekazuje na realizacje zadań przekazanych Porozumieniem w roku 

2016 kwotę 3.000 (trzy tysiące) złotych. 

 

§ 2. 1. Aneks wchodzi w życie z chwilą podpisania. 

2. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

3. Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla Miasta 

Podkowa Leśna i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i dwóch dla Wojewody 

Mazowieckiego. 

 

 

 

 

         Wojewoda Mazowiecki                                                                    Burmistrz Miasta  

                                                                                                   Miasta Podkowa Leśna  

 Zdzisław Sipiera                                                                             Artur Tusiński 

 

 

 

 
 

Radca prawny 

/-/ 

Monika Płaszewska-Opalińska 

 


