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z dnia  14 marca 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia .................... 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozuminia 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 2001r nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala co następuje: 

§ 1. w Uchwale nr XLVII/446/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 5 października 2010roku w sprawie 
zawarcia porozumienia z gminami: Nadarzyn, Radzijowice, Żabia Wola, Raszyn wprowadza się zmiany: 

1) w tytule uchwały wyrazy " w sprawie zawarcia porozumienia z gminami : Nadarzyn, Radziejowice, Żabia 
Wola, Raszyn" zastępuje się wyrazami " w sprawie zawarcia porozumienia z gminami: Nadarzyn, 
Radziejowice, Żabia Wola, Brwinów, Michałowice", 

2) w § 1 : 

a) w pkt.4 uchwały  wyrazy "Gmina Raszyn " zastępuje się wyrazami " Gmina Brwinów", 

b) dodaje się  pkt 5 o treśći "Gmina Michałowice", 

c) wyrazy "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" zastępuje się wyrazami " w sprawie przejęcia przez Gminą Mszczonów 
zadania publicznego określonego w art.7 ust. 1 pkt 4. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
( Dz.u. z 2001r. , Nr 142, poz.1591 z późn. Zm.) dotyczącego lokalnego transportu zbiorowego w zakresie 
opracowania koncepcji na budowę kolejki WKD na trasie Mszczonów - Michałowice z infrastrukturą 
towarzyszącą położonej na terenach Partnerów wzdłuż drogi krajowej nr 8" 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Łukasz Koperski
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Uzasadnienie

Gminy: Mszczonów, Radziejowice,Żabia Wola , Nadarzyn oraz Raszyn podjęły w 2010r. wspólną inicjatywę 
budowy kolejki WKD na trasie Mszczonów - Raszyn. Gmina Raszyn nie podjęła uchwały na podjęcie 
współpracy z uwagi na brak możliwości przebiegu kolejki przez teren gminy Raszyn. Po dokonaniu uzgodnień 
i nowymi partnerami: Gminą Brwinów i Gminą Michałowice i podjęciu przez te gminy Uchwał w sprawie 
podpisania porozumienia zmienili się partnerzy porozumienia co powoduje konieczność podjęcia uchwały 
zmieniającej wprowadzającej nowych partnerów do uchwały. Zakres współpracy określony w porozumieniu 
będzie obejmował opracowanie koncepcji budowy linii kolejki WKD Mszczonów - Michałowice  na obszarze 
gmin : partnerów porozumienia w ciągu drogi krajowej nr 8. Gminą wiodącą reazliację zadań porozumienia 
będzie gmina Mszczonów. 
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