
 

 

PROJEKT 
 

UCHWAŁA NR …../………/2017 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia ………….. r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem 
Podkowa Leśna, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. 
„Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w 
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój 
potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, 
Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT) 
  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem 

Podkowa Leśna będącym Partnerem projektu, a Miastem stołecznym Warszawą, będącym 

Liderem projektu, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego 

Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

2. Umowa będzie regulowała w szczególności kwestie współpracy stron przy 

przygotowywaniu, wdrażaniu, koordynacji, finansowaniu, monitorowaniu, kontroli oraz 

rozliczaniu projektu  pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego (WOF Expo)”. 
 

§ 2. Miasto Podkowa Leśna zapewni środki na realizację projektu, w zakresie 

ustalonym w umowie opisanej w § 1. 

 

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

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
 

Monika Płaszewska-Opalińska 

/-/ 

Radca prawny 

Wa-8421 

 

 

 



 

 

 
UZASADNIENIE 
 

Umowa jest wynikiem realizacji „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  

dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+” (ZIT WOF), w ramach której 

przewidziano w trybie pozakonkursowym realizację projektu „Promocja gospodarcza 

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo). Uchwałą Zarządu Województwa 

Mazowieckiego z dnia 6 września 2016 r. projekt został wpisany na listę projektów 

pozakonkursowych i Miasto stołeczne Warszawa zostało zobowiązane do złożenia wniosku  

o dofinansowanie, w tym do zawarcia umów partnerskich z partnerami projektu – gminami 

WOF, stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu.  

Celem głównym projektu jest zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki WOF. 

Realizacja efektywnej i kompleksowej promocji gospodarczej wymaga skoordynowanego 

działania, wykorzystującego potencjały poszczególnych gmin tworzących WOF oraz firm 

gotowych na ekspansję na rynki zagraniczne. Umożliwi to uzyskanie wartości dodanej jaką 

jest rozwój powiązań między uczestnikami procesów gospodarczych, co przełoży się  

na wzmocnienie potencjału gospodarczego WOF.  Zakres zadań partnerów został wskazany  

w § 4 umowy partnerskiej.  

 

Umowa będzie podstawą i niezbędnym dokumentem do wspólnego wnioskowania o środki 

unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020 w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na dofinansowanie 

projektu „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF 
Expo)”. 

 

 
   Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 

  /-/ 

 Artur Tusiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


