
RADAMIEJSKA w ŁOMIANKA!

ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Uchwała Nr XXIV/ 209 / 2020
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 15 maja 2020 roku

wsprawie podjęcia współdziałania Gminy Łomianki na rzecz realizacji projektu
pn. „Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki
i Stare Babice "

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 10 ust. I ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.z 2020 r. poz. 713) Rada
Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

s.
1. Rada Miejska w Łomiankach wyraża zgodę na podjęcie współdziałania Gminy Łomianki

na rzecz realizacji wspólnego projektu inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci dróg
rowerowych na obszarze gmin Czosnów,Izabelin, Łomianki i Stare Babice” zwanego
dalej „Projektem” z gminami Czosnów, Izabelin i Stare Babice, zwanymi dalej
„Partnerami”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014 - 2020 - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego - Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” -
Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza - Podziałanie 4.3.2 Mobilność
miejska w ramachZIT.

2. Projekt jest wspólną inicjatywą gmin wymienionych w ust. I, której celem jest utworzenie
spójnego systemu dróg rowerowych w granicach administracyjnych tych gmin. Realizacja
Projektu umożliwi rozwój i poprawę warunków dla mobilności na terenie Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego w oparciu o nieemisyjny transport rowerowy, jako
altematywnego dla indywidualnych i zanieczyszczających środowisko środków
transportu.

3. Liderem w Projekcie i reprezentującą Projekt w imieniu Partnerów jest Gmina Łomianki.

4. Udział finansowy i organizacyjny oraz zakres rzeczowy Lidera oraz Partnerów
w Projekcie określi umowa o partnerstwie. Udział finansowy Gminy Łomianki wskaże
odpowiednia uchwała budżetowa.

sz
Rada Miejska w Łomiankach upoważnia Burmistrza Łomianek:

1) do podjęcia działań zmierzających do powołania formalnego partnerstwa i zawarcia
umowy o partnerstwie, mającego na celu wspólne przygotowanie i realizację Projektu,
wtym określenie partnerskich zasad współpracy pomiędzy Liderem a Partnerami,

2) do podjęcia działań zmierzających do realizacji Projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 — Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego — Oś priorytetowa IV



„Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” - Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń
powietrza - Podziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT,

3) do wdrożenia Projektu w zakresie przewidzianym dla Lidera w latach 2020 - 2022

w sytuacji udziału finansowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

s
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

s4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNIC:
Rady Miejskiej w Łomianioa


