
UCHWALA Nr 40/2005
Rada Gminy Zabia Wola
z dnia 30 wrzesnia 2005r

w sprawie realizacji Projektu inwestycyjnego pn.: "Racjonalna gospodarka woda w aspekcie
spoleczno-gospodarczego rozwoju gmin Mazowsza Zachodniego" z Funduszu Spójnosci

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w zwiazku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 L o
samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 L Nr 142, poz.159l z pózn. zm.) i art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. l
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 L o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
scieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pózno zm.), § 4 pkt. 3, 4 Statutu Zwiazku Miedzygminnego
Mazowsze Zachodnie (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 07 grudnia 2002 L, Nr 314, poz. 8433
z pózno zm.)

Rada Gminy Zabia Wola uchwala co nastepuje:
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§ 1
Wyrazam zgode na udzial Gminy w realizacji Projektu pn.: "Racjonalna gospodarka woda w
aspekcie spoleczno-gospodarczego rozwoju Gmin Mazowsza Zachodniego" - zwanego dalej
Projektem, dla którego Wnioskodawca i Beneficjentem Koncowym oraz Podmiotem
Odpowiedzialnym za Realizacje (POZR) dla kontraktów na roboty budowlane bedzie Gmina Zabia
Wola, natomiast Podmiotem Odpowiedzialnym za Koordynacje i Monitoring (POK) oraz POZR
dla kontraktów dot. PIU (Zespól Realizujacy Projekt) oraz IK (Menadzer/Inzynier Projektu),
nadzoru autorskiego i promocji Projektu bedzie Zwiazek Miedzygminny Mazowsze Zachodnie z/s
w Iy1szczonowie,ul. Grójecka 45 , 96-320 Mszczonów.
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§2
Zatwierdza zakres rzeczowy Projektu, o którym mowa w § 1 oraz wysokosc kosztów i zródla
finansowania Projektu ujete i wyznaczone w Studium Wykonalnosci Projektu, stanowiacym
zalacznik do uchwaly.

§3
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Upowaznia Wójta do:
1. Podpisania Wniosku do Komisji Europejskiej w sprawie dofinansowania Projektu ze

srodków Funduszu Spójnosci wraz z wymaganymi zalacznikami.
2. Zaciagania zobowiazan, o których mowa w zalaczniku do uchwaly, w celu zapewnienia

pokrycia kosztów realizacji Projektu.
3. Podpisania ze Zwiazkiem Miedzygminnym "Mazowsze Zachodnie" z/s w Mszczonowie

ul.Grójecka 45, 96-320 Mszczonów umowy dotyczacej pelnienia funkcji Podmiotu
Odpowiedzialnego za Koordynacje i Monitoring (POK) oraz pelnienia funkcji Podmiotu
Odpowiedzialnego za Realizacje (POZR) dla kontraktów dot. PIU (Zespól Realizujacy
Projekt) oraz IK (Menadzer/Inzynier Projektu) nadzoru autorskiego i promocji Projektu.
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§4
Wykonanieuchwaly powierza sie Wójtowi.

§5
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

PRZEWODNICZ~Y

MiroslawBieZwski

RADC,P). RAWNY



Uzasadnienie
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Zwiazek Miedzygminny "Mazowsze Zachodnie" w Mszczonowie zostal upowazniony
przez Gminy czlonkowskie do koordynowania prac zwiazanych z przygotowaniem wniosku
do Funduszu Spójnosci obejmujacego przedsiewziecie pn.: "Racjonalna gospodarka woda w
aspekcie spoleczno-gospodarczegorozwoju gmin Mazowsza Zachodniego".
W przedsiewzieciu uczestniczy siedem gmin: Baranów, Mszczonów, Puszcza Marianska,
Radziejowice, Teresin, Wiskitki i Zabia Wola.
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Dokumentem wymaganym do zaakceptowania wniosku jest uchwala kazdej z Gmin
uczestniczacej w przedsiewzieciu - zatwierdzajacej zakres rzeczowy i zapewniajaca zródla
finansowania oraz upowazniajacej organ wykonawczy Gminy do podpisania wniosku do
Komisji Europejskiej w sprawie dofinansowania wraz z wymaganymi zalacznikami.
Uchwala upowaznia równiez organ wykonawczy gminy do zaciagania zobowiazan w celu
pokrycia kosztów realizacji przedsiewziecia.

Wobec powyzszego podjecie niniejszej uchwaly jest konieczne i uzasadnione.
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