
UCHWAŁA  NR IX/60/2015 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE 

Z  DNIA 25 CZERWCA 2015 ROKU 
 

 

w sprawie zamiaru  przystąpienia Powiatu  Sochaczewskiego  

do realizacji projektu  „Mazowiecka  Dolina  Bzury” 
 

 

Na podstawie art. 12  pkt.  4  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  

powiatowym  (Dz.U.  z  2013  r.,  poz.  595  z  późn. zm.)  oraz  art.  28 a  ust.  1  ustawy  z  dnia   

6  grudnia  2006 roku  o  zasadach   prowadzenia  polityki  rozwoju  (Dz.U.  z  2014 r., poz.  

1649  z  późn. zm.),  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje: 

 

 

§  1 

 

1. Wyraża  się  wolę  przystąpienia  przez  Powiat  Sochaczewski do realizacji  projektu  

„Mazowiecka  Dolina  Bzury”,  zwanego  dalej  „projektem”. 

2. Projekt  realizowany  będzie  w  partnerstwie z  gminami  Powiatu Sochaczewskiego: 

Gminą Miasto  Sochaczew, Gminą Brochów, Gminą Młodzieszyn, Gminą Nowa Sucha   

i Gminą Sochaczew.  Partnerem  wiodącym  (liderem)  projektu  będzie  Gmina  Miasto  

Sochaczew. 

3. Szczegółowe  zasady  realizacji  projektu,  w  tym  zadania lidera  wiodącego oraz  prawa 

i  obowiązki  partnerów  określi  umowa  partnerska. 

 

§  2 

 

 

Realizacja projektu nastąpi pod warunkiem uzyskania przez projekt dofinansowania  

z zewnętrznych źródeł finansowania.  

 

§  3 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.  

 

 

§  4 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 

Doceniając niepowtarzalne walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz historyczne terenów 

nadbzurzańskich  -  jednostki  samorządu  terytorialnego  położone  na  tym  terenie: Powiat 

Sochaczewski, Gmina Miasto Sochaczew, Gmina Brochów, Gmina Młodzieszyn, Gmina Nowa 

Sucha oraz Gmina Sochaczew postanowiły wspólnie przygotować i zrealizować projekt 

o nazwie „Mazowiecka Dolina Bzury”. Plany te w/w samorządy zawarły w Liście intencyjnym, 

który został podpisany w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie w dniu  

13 maja 2015 r.   

Celem wspólnego działania samorządów jest przygotowanie i złożenie wniosku/wniosków 

 na poszczególne składniki projektu o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym UE, 

dostępnych w ramach programów regionalnych lub krajowych, po ogłoszeniu przez właściwe 

instytucje odpowiedniego naboru wniosków. Realizowanie projektu w formule partnerstwa 

znacznie zwiększa szansę uzyskania dofinansowania zewnętrznego w perspektywie finansowej 

UE 2014-2020. 

Samorządy dokonały wstępnej identyfikacji swoich potrzeb, posiadanych walorów oraz 

potencjalnych szans rozwojowych. W chwili obecnej nie są znane szczegóły realizacyjne 

projektu i będą one określone w terminie późniejszym.   Strony zadeklarowały wydatkowanie 

niezbędnych środków finansowych na składniki projektu znajdujące się na ich terytoriach. Dla 

działań podejmowanych w ramach projektu, reprezentantem Stron oraz Koordynatorem 

projektu będzie Gmina Miasto Sochaczew. Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania 

przez projekt dofinansowania zewnętrznego.  

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 
 


