
 

 

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/323/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego  

z Powiatem Otwockim  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 oraz w związku z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.
1
) uchwala się, co 

następuje:  

 

 § 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Karczew a 

Powiatem Otwockim w ramach realizacji projektu pn.: „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla 

rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Opracowanie dokumentacji projektowej i 

budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego 

Obszaru Funkcjonalnego”. 
 2. Porozumienie służyć będzie określeniu wzajemnych zobowiązań stron w ramach 

projektu, na który Gmina Karczew otrzymała środki w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji 

zanieczyszczeń powietrza Podziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT - typ projektów 

– Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT - Ścieżki i infrastruktura 

rowerowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014 – 2020. 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 Przewodnicząca Rady 

        Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz.1579, poz. 1948 oraz 

w Dz. U. z 2017r. poz. 730 



 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 Porozumienie jest odpowiedzią na otrzymaną informację o przyznanym dla Gminy 

Karczew wsparciu w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza 

Podziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT - typ projektów – Rozwój 

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT - Ścieżki i infrastruktura 

rowerowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014 – 2020. W zakresie projektu pn.: „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju 

komunikacji niskoemisyjnej WOF - Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek 

rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego” jest wykonanie ścieżek rowerowych w 5 drogach gminnych oraz w drodze 

powiatowej ul. Wyszyńskiego w Karczewie. Środki finansowe na realizację projektu są już 

zabezpieczone w budżecie Gminy Karczew. 
 Porozumienie określi wzajemne zobowiązania Gminy Karczew i Powiatu 

Otwockiego, jako właściciela drogi powiatowej, w celu właściwej realizacji robót 

budowlanych objętych projektem.  

 

 

  Przewodnicząca Rady 

        Danuta Trzaskowska 

 

 


