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Projekt

z dnia  21 września 2010 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia .................... 2010 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami: Nadarzyn, Radziejowice, Żabia Wola, Raszyn 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 i art 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 nr 142 poz 1591 i późn. zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z: 

1)Gminą Nadarzyn 

2)Gminą Radziejowice 

3)Gminą Żabia Wola 

4)Gminą Raszyn 

oraz na przejęcie od w/w gmin przez Gminę Mszczonów zadania publicznego w zakresie budowy kolejki 
WKD na trasie Mszczonów- Raszyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonej na terenach pięciu gmin 
wzdłuż drogi krajowej nr 8. 

§ 2. 1. Zadanie będzie reazlizowane na obszarze Gmin wymienionych w § 1 oraz Gminy Mszczonów na 
zasadach ustalonych przez Gminy w porozumieniu 

2. Środki finansowe na realizację zadania określonego w § 1 określi odrębna uchwała 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Łukasz Koperski
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Uzasadnienie

Gmina Raszyn, Gmina Mszczonów, Gmina Radziejowice, Gmina Żabia Wola oraz Gmina Nadarzyn podjęły 
inicjatywę budowy Kolejki WKD na trasie Mszczonów - Raszyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Linia kolejki 
tworzyłaby trasę od Mszczonowa do Raszyna łącząc miejscowości każdej z gmin pozowli to mieszkańcom 
korzystać z dodatkowego środka komunikacji. Z uwagi na to , że kolejka WKD na obszarze wszystkich gmin ma 
stanowić zintegrowaną całość , najlepszym sposobem na jej budowę będzie przewidziana w przepisach art.74 
ustawuy o samorządzie gminnym formuła porozumienia międzygminnego. Porozumienie międzygmine polega na 
powierzeniu wybranej gminie realiacji zadania publicznego będącego zadaniem własnym każdej z gmin 
zawierających porozumienie . na realizację tego zadania każda z gmin zarezerwuje przewidziane porozumieniem 
środki i jest zobowiązana uczestniczyć w kosztach reazliacji zadania. 


