
UCHWAŁA NR 423/XXXVII/2021 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12, art. 10 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Wieliszew, mającego na celu powierzenie Gminie 
Wieliszew prowadzenia zadania o nazwie: ,,Twój piec nasze powietrze", kampania informacyjno-edukacyjna 
prowadzona na terenie gmin: Serock, Jabłonna, Radzymin, Dąbrówka, Nieporęt, Legionowo, Wieliszew 

2.  Treść porozumienia wraz z wysokością udzielonej Gminie Wieliszew przez gminy wskazane w ust.1, 
stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia....................2021 r. 

POROZUMIENIE 

zawarte w dniu ................... 2021 r. 

w Wieliszewie pomiędzy: 

Gminą Wieliszew 

reprezentowaną przez: 

.......................................... 

.......................................... 

a 

Miastem i Gminą Serock 

reprezentowaną przez: 

.......................................... 

.......................................... 

§ 1. Gmina Wieliszew w ramach zadania pod nazwą „Twój piec nasze powietrze” przeprowadzi kampanię 
informacyjno-edukacyjną na terenie gmin: Wieliszew, Serock, Jabłonna, Radzymin, Dąbrówka, Nieporęt, 
Legionowo w zakresie działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych na obszarze gmin oraz działań 
promocyjnych prowadzonych w Internecie. 

§ 2. Celem pokrycia wkładu własnego Gmina Wieliszew otrzyma dotację od gmin wymienionych 
w § 1 w wysokości: 7 100 zł. od każdej z gmin wymienionych w § 1, co daje łączną kwotę 42 600 zł. Gmina 
Wieliszew zapewni wkład własny do projektu w wysokości 7 400 zł. 

§ 3. Środki wskazane w § 2 będą wykorzystane w terminie do dnia 16.11.2021 r. 

§ 4. Zwrot niewykorzystanych środków nastąpi w terminie do dnia 16.11.2021 r. 

§ 5. Rozliczenie dotacji z instytucją finansującą nastąpi w terminie do dnia 30.11.2021 r. 

§ 6. Każda z Gmin, stron porozumienia, zobowiązana jest do współpracy przy wykonywaniu zadania, a także 
uprawniona do kontroli wydatkowania środków pieniężnych. 

§ 7. Strona dotująca jest uprawniona do kontrolowania sposobu wydatkowania udzielonej dotacji przez Gminę 
Wieliszew. 

§ 8. Strony zobowiązane są do przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem zadania przez okres 
5 lat od zakończenia realizacji zadania. 

§ 9. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, do czego 
zobowiązana jest Gmina Wieliszew. 

§ 10. Porozumienie zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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Uzasadnienie

Miasto i Gmina Serock zamierza powierzyć Gminie Wieliszew (a tym samym partycypować w kosztach)
prowadzenie zadania o nazwie „Twój piec nasze powietrze” w ramach kampanii informacyjno - edukacyjnej
prowadzonej na terenie gmin: Serock, Jabłonna, Radzymin, Dąbrówka, Nieporęt, Legionowo, Wieliszew.

Celem kampanii jest zachęcenie jak największej liczby mieszkańców ww. gmin do wymiany kopciuchów do
końca 2022 r.

Zadanie jest elementem projektu „Smog nie zna granic”, na realizację którego Gmina Wieliszew uzyskała
dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Ochrony Powietrza i Mikroklimatu
MAZOWSZE 2021.
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