
UCHWAŁA NR 46/V/2019 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 14 marca 2019 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego  
dotyczącego projektu pn. „Podkowa Leśna=Human Smart Town”  

przeznaczonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach  
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

oraz ze środków z budżetu państwa 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2018 r. poz. 1431 z późn.zm) uchwala się,  

co następuje: 

 § 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia partnerskiego dotyczącego 

współdziałania w ramach partnerstwa międzysektorowego w sprawie projektu dotyczącego 

budowy inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców, dofinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz ze środków z budżetu państwa. 

 § 2. Porozumienie będzie regulowało w szczególności kwestie współpracy stron przy 

przygotowaniu, wdrażaniu, koordynacji, finansowaniu, monitorowaniu, kontroli oraz 

rozliczaniu projektu pn. „Podkowa Leśna=Human Smart Town”. 

 § 3. Miasto Podkowa Leśna zapewni środki na realizację projektu, wskazanego w § 1, 

w zakresie ustalonym w porozumieniu opisanym w § 1. 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 

Podkowa Leśna 

/-/ 

Małgorzata Janus 
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