
 

Projekt 

U C H W A Ł A   Nr  ………./………../17 

Rady  Miasta  Milanówka 

z dnia ……………. 2017 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie deklaracji partnerskiej oraz zawarcie umowy partnerskiej 

pomiędzy Gminą Milanówek, a Aufbauwerk Region Leipzig GmbH, dotyczącej realizacji 

międzynarodowego projektu pn. „Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach 

europejskich - DEvelopment of sustainable MObility management in European Cities” w ramach 

Interreg Europe programme. 

  

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. 

1. Wyraża się zgodę na podpisanie deklaracji partnerskiej oraz zawarcie umowy partnerskiej 

pomiędzy Gminą Milanówek, a Aufbauwerk Region Leipzig GmbH - Agencja Projektowa dla 

regionu Lipska, dotyczącej realizacji międzynarodowego projektu pn. „Rozwój zrównoważonego 

Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich - DEvelopment of sustainable MObility 

management in European Cities” w ramach Interreg Europe programme. 

2. Umowa będzie regulowała w szczególności kwestie współpracy partnerów przy wdrażaniu, 

koordynacji, finansowaniu, monitorowaniu, kontroli oraz rozliczaniu międzynarodowego 

projektu pn. „Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich - 

DEvelopment of sustainable MObility management in European Cities” 

 

§ 2. 

Gmina Milanówek, partner projektu, zobowiązuje się do zapewnienia środków finansowych, 

stanowiących udział Partnera w projekcie, które zostaną określone w odrębnych uchwałach. 

 

§ 3. 

Liderem projektu, o którym mowa w §1 ust. 1, jest Aufbauwerk Region Leipzig GmbH GmbH - 

Agencja Projektowa dla regionu Lipska. 

 

§ 4. 

Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do podpisania deklaracji partnerskiej oraz zawarcia 

umowy partnerskiej w sprawie realizacji projektu pn.: „Rozwój zrównoważonego Zarządzania 

Mobilnością w miastach europejskich - DEvelopment of sustainable MObility management in 

European Cities”. 
 

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

        Przewodnicząca 

  Rady Miasta Milanówka  

 

 mgr Małgorzata Trębińska 

      

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Podpisanie deklaracji partnerskiej jest równoznaczne z chęcią przystąpienia do realizacji 

międzynarodowego projektu pn.: „Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością  

w miastach europejskich - DEvelopment of sustainable MObility management in European 

Cities” oraz zapewnieniem wkładu własnego w wysokości 33 735,00 euro na realizację 

poszczególnych działań w okresie trwania projektu. Projekt pn.: „Rozwój zrównoważonego 

Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich - DEvelopment of sustainable MObility 

management in European Cities” zgodnie z Subsidy Contract  PGI01985 (Umową  

o dofinansowanie PGI01985) otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 339 838,00 euro. 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 576 280,00 euro. Okres realizacji projektu 01.01.2017 r. 

- 31.12.2021 r.  

W projekcie biorą udział: 

1. Aufbauwerk Region Leipzig GmbH – Lider projektu z Niemiec; 

2. City of Leipzig – partner z Niemiec; 

3. Development agency Sinergija – partner ze Słowenni ; 

4. FAMCP Federation of Municipalities, Regions and Provincies of Aragón – partner  

z Hiszpanii; 

5. Municipality of Genova – partner z Włoch; 

6. Statutory city of Liberec – partner  Czech. 

Celem głównym projektu jest zintegrowanie zarządzania mobilnością w rozwoju oraz 

planowaniu miast poprzez analizę, wymianę i rozpowszechnianie dobrych praktyk w celu 

zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza w transporcie. Projekt pozytywnie wpłynie na 

redukcję zanieczyszczeń oraz promowanie alternatywy dla mobilności transportowej poprzez 

wspieranie niskoemisyjnych środków i systemów transportu. Aby osiągnąć te cele partnerzy 

projektu opracują dobre praktyki z poziomu lokalnego, regionalnego, krajowego  

i europejskiego w dziedzinie zmian zachowań, zarządzania / uczestnictwa, EMobilności, 

redukcji samochodów (chodzenie, jazda na rowerze) i transportu publicznego. Partnerzy, 

składający się z miast i agencji rozwoju regionalnego z 6 różnych krajów, wymienią swoje 

doświadczenia i wypracują najlepsze rozwiązania.  

 

Deklaracja oraz umowa partnerska są niezbędnym dokumentem przystąpienia do projektu  

i wspólnej jego realizacji.  

 

Opracowała: Katarzyna Fitz 


