
U C H W A Ł A  Nr 236/XXVIII/17 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 26 stycznia 2017 r. 

 

 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grodziskiemu polegającej  

na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul. Brwinowskiej  

w Milanówku 

 

 

 Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dn. 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 216 ust. 2  

pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

 

§1 

1. Postanawia się udzielić Powiatowi Grodziskiemu pomocy rzeczowej polegającej  

na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul. Brwinowskiej  

w Milanówku na odc. od DW nr 719 ul. Królewskiej do granic Miasta Milanówka z 

Gminą Brwinów. 

2. Zadanie określone w ust. 1 zostanie sfinansowane ze środków  budżetu Miasta 

Milanówka na rok 2017 w wysokości nie wyższej niż 15.000,00,- zł (piętnaście tysięcy 

złotych), która to kwota zapisana jest  w dziale 600, rozdziale 60014, § 4270 uchwały 

budżetowej. 

 

 

§2 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej, o której mowa w § 1 ust. 1 

uchwały zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Milanówek a Powiatem 

Grodziskim. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Milanówka.  

 

 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

          Przewodnicząca  

   Rady Miasta Milanówka 

 

 mgr Małgorzata Trębińska 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

W ramach partnerskiej współpracy między Gminami: Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna 

zawiązanej na potrzeby realizacji projektu "Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa 

spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie 

polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji" 

finansowanego z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz 

środków krajowych realizowane jest zadanie polegające opracowywaniu dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej trasy rowerowej przebiegającej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 

na odc. od skrzyżowania z ul. Grudowską w Milanówku  w stronę wschodnią przez Miasto 

Podkowa Leśna, aż do skrzyżowania z ul. Sportową w Brwinowie oraz wzdłuż drogi 

powiatowej nr 1523W stanowiącej ul. Brwinowską w Milanówku. W związku z zamiarem 

uzyskania uzgodnienia projektu od zarządcy wspomnianej drogi powiatowej ustalono,  

iż zasadnym jest, aby projekt budowy trasy rowerowej wzdłuż ul. Brwinowskiej zawierał także 

elementy remontu wspomnianej drogi. Z uwagi na fakt, iż ul. Brwinowska stanowi istotne 

połączenie dla Mieszkańców Milanówka dowożących dzieci do niepublicznego przedszkola 

zlokalizowanego przy ul. Brwinowskiej 2D, wydaje się uzasadnionym, by rozszerzyć zakres 

opracowywanej dokumentacji trasy rowerowej o wspomniane elementy remontu nawierzchni. 

Ewentualna współpraca związana z realizacją inwestycji oraz remontu na podstawie 

opracowywanej dokumentacji będzie przedmiotem późniejszych uzgodnień. 


