UCHWAŁA NR 215/XXVI/2021
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 220 ust. 1 i ust. 2 i art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z poźń. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Udziela się z budżetu Miasta Podkowa Leśna pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
Gminy Nadarzyn z przeznaczeniem jej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 720 na odc. od km 14+490 do km 18+742 - koncepcja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 720 na odc. od skrzyżowania z ul. Piaseckiego w Otrębusach do skrzyżowania
z ul. Plantową w Nadarzynie wraz z przebudową skrzyżowania z drogami gminnymi ul. Jeżynową
w Strzeniówce oraz ul. Anny Marii i ul. Nadarzyńską w Otrębusach".
2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1 zostanie udzielona z dochodów własnych budżetu Miasta
Podkowa Leśna w 2021 roku w wysokości 6.150,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych).
3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostały w projekcie porozumienia
będącym załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
Michał Gołąb
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Załącznik do uchwały Nr 215/XXVI/2021
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia 25 marca 2021 r.

Porozumienie Nr ..……/2021
zawarte w dniu ……………… 2021 r., pomiędzy:
Gminą Nadarzyn z siedzibą w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn,
NIP: 5342254841, REGON: 013269195 reprezentowaną przez:
1) Dariusza Zwolińskiego – Wójta Gminy Nadarzyn,
2) Magdalena Sieczka – Skarbnika Gminy Nadarzyn,
zwaną dalej „Gminą Nadarzyn”,
a Gminą Brwinów z siedzibą w Brwinowie, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów
NIP: ……………………….., REGON: 013269195 reprezentowaną przez:
1) Arkadiusza Kosińskiego – Wójta Gminy Brwinów,
2) Elżbieta Dolota – Skarbnika Gminy Brwinów,
zwaną dalej „Gminą Brwinów”,
a Miastem Podkowa Leśna z siedzibą w Podkowie Leśnej, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa
Leśna NIP ………………………….., REGON …………………reprezentowana przez:
1) Artur Tusiński – Burmistrz Miasta,
2) Agnieszka Czarnecka – Skarbnika Miasta,
zwaną dalej „Miastem Podkowa Leśna”
zwanymi łącznie dalej „Stronami”,
w sprawie współpracy przy przygotowaniu dokumentacji projektowej pn.: "Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 720 na odc. od km 14+490 do km 18+742 - koncepcja budowy ścieżki
rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 na odc. od skrzyżowania
z ul. Piaseckiego w Otrębusach do skrzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie wraz
z przebudową skrzyżowania z drogami gminnymi ul. Jeżynową w Strzeniówce oraz
ul. Anny Marii i ul. Nadarzyńską w Otrębusach", Strony wspólnie postanawiają potwierdzić
łączące je porozumienie, w związku z czym postanawiają, co następuje:
§ 1.
1. Strony wspólnie oświadczają, że podejmują współpracę przy przygotowaniu dokumentacji
projektowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 na odc. od km 14+490 do km 18+742 koncepcja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 na odc. od
skrzyżowania z ul. Piaseckiego w Otrębusach do skrzyżowania z ul. Plantową
w Nadarzynie wraz z przebudową skrzyżowania z drogami gminnymi ul. Jeżynową
w Strzeniówce oraz ul. Anny Marii i ul. Nadarzyńską w Otrębusach".
2. Gmina Nadarzyn jako Lider porozumienia, udzieli pomocy rzeczowej Województwu
Mazowieckiemu, polegającej na opracowaniu koncepcji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 720 na odc. od skrzyżowania z ul. Piaseckiego w Otrębusach
do skrzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie wraz z przebudową skrzyżowania
z drogami gminnymi ul. Jeżynową w Strzeniówce oraz ul. Anny Marii i ul. Nadarzyńską w
Otrębusach, a następnie na przekazaniu gotowej koncepcji Województwu Mazowieckiemu.
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3. Udzielona pomoc rzeczowa, zostanie sfinansowana w całości ze środków budżetu Gminy
Nadarzyn, w wysokości nie większej niż 24.600,00 zł.
4. Gmina Nadarzyn jako Lider porozumienia i strona zlecająca zadanie do realizacji, dokona płatności
na rzecz Wykonawcy za opracowanie przedmiotowej koncepcji.
5. Gmina Brwinów zobowiązuje się na udzielenia Gminie Nadarzyn pomocy finansowej w formie
dotacji celowej w kwocie 9.225,00 zł na pokrycie części kosztów opracowania w/w koncepcji.
6. Miasto Podkowa Leśna zobowiązuje się na udzielenia Gminie Nadarzyn pomocy finansowej w
formie dotacji celowej w kwocie 6.150,00 zł na pokrycie części kosztów opracowania w/w
koncepcji.
§2
Kwoty dotacji o których mowa w § 1 ust. 4 i 5 zostaną przekazane na konto Gminy Nadarzyn nr 58
8002 0004 0050 0193 2030 0001 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Piasecznie do dnia
……………………
§3
1. Środki, o których mowa w § 1 ust. 5 i 6, Gmina Nadarzyn zobowiązuje się wykorzystać do dnia
31.05.2021 r.
2. Gmina Nadarzyn zobowiązuje się przedłożyć Gminie Brwinów oraz Miastu Podkowa Leśna
sprawozdanie z realizacji zadania i rozliczenie otrzymanej dotacji wraz z kserokopiami
dokumentów do dnia 30.06.2021r.
§4
Środki niewykorzystane w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 podlegają zwrotowi w terminie 15 dni
po upływie terminu wykorzystania dotacji odpowiednio:
1) na konto bankowe Gminy Brwinów nr …………
2) na konto bankowe Miasta Podkowa Leśna nr 43 12 40 5918 1111 0000 4909 0851
§5
Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w
wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w ciągu 7 dni od stwierdzenia okoliczności
wydatkowania niezgodnie z celem, na jaki udzielono pomocy odpowiednio:
1) na konto bankowe nr 43 12 40 5918 1111 0000 4909 0851 Miasta Podkowa Leśna
2) na konto bankowe nr ………………..Gminy Brwinów.
§6
W ramach współpracy Gmina Nadarzyn zobowiązuję się:
1) zlecić wykonanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej, o której mowa w § 1, (w tym uzyskać
pozytywną opinię Zarządu Województwa Mazowieckiego);
2) zapewnić udział przedstawicieli Gminy Brwinów i Miasta Podkowa Leśna na każdym etapie
realizacji zadania;
3) zawrzeć umowę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej z Województwem Mazowieckim;
4) przekazać uzgodnioną przez Strony gotową koncepcję ścieżki rowerowej Województwu
Mazowieckiemu.
§7
Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie właściwe przepisy
prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
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3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego zawarcia.

Gmina Nadarzyn

Gmina Brwinów

Miasto Podkowa Leśna
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