
UCHWAŁA NR 142/XXIX/2013 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 21 marca 2013 r. 
 
w sprawie zmiany uchwały nr 168/XXXVII/2010 Rady Miasta Podkowy 
Leśnej z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie współdziałania pomiędzy 
gminami: Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna 
 

Na podstawie art.10 ust. 1, art.18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)  
Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Postanawia się rozszerzyć współdziałanie pomiędzy Gminą Milanówek, Gminą Brwinów  
i Gminą Podkowa Leśna, opisane w uchwale nr 168/XXXVII/2010 Rady Miasta Podkowy 
Leśnej z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie współdziałania pomiędzy gminami: Brwinów, 
Milanówek, Podkowa Leśna – poprzez przystąpienie gminy Podkowa Leśna do realizacji 
umowy o partnerstwie dla realizacji projektu: pn. „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – 
poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę  
w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej  
i komunikacji” w ramach działania na rzecz rozwoju miast przez wzmocnienie kompetencji 
jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego”. 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej. 
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Podkowy Leśnej 

/-/ 
Jarosław Chrzanowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

do uchwały Nr 142/XXIX/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 21 marca 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 168/XXXVII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej  

z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie współdziałania pomiędzy gminami: 

 Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna 

 

W związku z planowanym udziałem Podkowy Leśnej wraz z Milanówkiem  

i Brwinowem w konkursie, w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie 

kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę  

z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” (w ramach Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014) i wiąŜącym się z tym przystąpieniem 

gminy Podkowa Leśna do realizacji umowy o partnerstwie dla realizacji projektu:  

pn.: „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego 

Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania 

przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” w ramach działania na rzecz 

rozwoju miast przez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog 

społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”  

podjęto przedmiotową uchwałę.  

 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Podkowy Leśnej 
/-/ 

Jarosław Chrzanowski 
 

 


