
   
 

UCHWAŁA NR XXIX/131/2019 
RADY GMINY BARANÓW 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

W SPRAWIE UDZIELENIA ZGODY WÓJTOWI GMINY BARANÓW NA ZAWARCIE  
POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO POMIĘDZY GMINĄ BARANÓW, A GMINĄ WISKITKI  

ORAZ GMINĄ TERESIN. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2020 r. poz.713, z późn. zm.)  Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się przez Radę Gminy Baranów z projektem Porozumienia Międzygminnego, mającego 
być zawartym pomiędzy gminą Baranów, a gminą Wiskitki, oraz gminą Teresin, w przedmiocie zabezpieczenia 
interesów stron w/w Porozumienia w związku z planowaną budową przez rząd Centralnego Portu 
Komunikacyjnego, wraz z komponentami towarzyszącymi (projekt w/w Porozumienia stanowi załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały), Rada Gminy Baranów postanawia udzielić zgody Wójtowi Gminy Baranów na 
zawarcie w/w Porozumienia Międzygminnego. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Bodych 
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Porozumienie międzygminne

Zawarte w dniu …………….2020 r. w …………………………………………
Pomiędzy:

1. Gminą Teresin
2. Gminą Wiskitki
3. Gminą Baranów

Mając na względzie konieczność zabezpieczenia interesów stron porozumienia w związku
z planowaną przez Rząd budową Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z komponentami
towarzyszącymi czyli nowymi i modernizowanymi liniami kolejowymi oraz siecią dróg,
w szczególności minimalizację negatywnych skutków dla gmin w związku z w/w inwestycją
oraz uchwały:

1. Nr V/78/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 4 marca 2019 w sprawie współdziałania z Gminą
Baranów i Gminą Wiskitki celem ustalenia zasad wyboru członków Rady Społecznej ds.
Centralnego Portu Komunikacyjnego,

2. Nr VII/90/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie powołania członków
Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego’

3. Nr 17/V/2019 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie współdziałania
z Gminą Baranów i Gminą Teresin celem ustalenia zasad i wyboru członków Rady
Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego,

4. Nr 29/VII/2019 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie powołania
członków Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego,

5. Nr V/26/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie współdziałania z
Gminą Teresin i Gminą Wiskitki celem ustalenia zasad i wyboru członków Rady Społecznej
ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego,

6. Nr VI/35/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania
członków Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego,

dotyczące funkcji i zadań Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego określonych
w § .4 i § 5 Regulaminu Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego,
Strony Porozumienia postanawiają co następuje:

§ 1
Strony Porozumienia zobowiązują się do:

1) Wzajemnej konsultacji propozycji przedstawionych samorządom przez podmioty
zaangażowane w realizację inwestycji pod nazwą Centralny Port Komunikacyjny wraz
z komponentami towarzyszącymi,

2) Ponoszenia w równych częściach kosztów opinii, ekspertyz w sprawach dotyczących
wspólnych interesów stron porozumienia w związku z inwestycją o której mowa w pkt.1

3) Wydatkowanie środków o których mowa w pkt.2 wymaga zgody wszystkich stron
Porozumienia.

Załącznik do uchwały Nr XXIX/131/2019

Rady Gminy Baranów

z dnia 26 sierpnia 2020 r.
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§ 2
1. W zakresie funkcjonowania Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego:

1) Gmina zapewnia obsługę administracyjną posiedzeń Rady Społecznej ds. Centralnego
Portu Komunikacyjnego odbywających się na jej terenie.

2) Celem realizacji funkcji Rady Społecznej wynikających z § 4 Regulaminu strony
zobowiązują się w równych częściach pokryć niezbędne wydatki ponoszone przez Radę
Społeczną w zakresie:
a) formułowania opinii w odniesieniu do zagadnień dotyczących przygotowania i

realizacji inwestycji CPK istotnych dla społeczności lokalnych;
b) formułowania rekomendacji w odniesieniu do zagadnień dotyczących CPK

istotnych dla społeczności lokalnych;
c) przekazywania wiedzy w odniesieniu do zagadnień dotyczących CPK spośród

społeczności lokalnych;
d) zapewnienia przedstawicielom społeczności lokalnych przestrzeni do wymiany

opinii i uczestnictwa w dialogu na temat zagadnień dotyczących przygotowania i
realizacji inwestycji CPK istotnych dla społeczności lokalnych;

e) zapewnienia skutecznej komunikacji społecznej dotyczącej CPK docierającej do
społeczności lokalnych i mediów.

2. Wszelkie koszty, które mogą powstać w wyniku realizacji ust.1 pkt.2, Przewodniczący
Rady Społecznej lub osoba przez niego upoważniona zobowiązany jest skonsultować z
wójtami gmin Porozumienia i uzyskać ich akceptację.

§ 3
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia międzygminnego wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności oraz zgodnych uchwał Rad Gmin Stron Porozumienia międzygminnego.
Ewentualne spory majątkowe wynikłe w związku z realizacją Porozumienia strony poddają
rozstrzygnięciu przez sąd właściwy według siedziby Gminy Baranów.

§ 4
Porozumienie niniejsze zawiera się na czas nieoznaczony.

§ 5
1. Wystąpienie Strony z Porozumienia następuje na podstawie uchwały Rady Gminy

występującej z Porozumienia.
2. Oświadczenie o wystąpieniu z Porozumienia powinno zostać złożone przez organ

wykonawczy Gminy występującej z Porozumienia po podjęciu uchwały, o której mowa
w ust.1 z zachowaniem 3 - miesięcznego terminu wypowiedzenia.

3. Za zgodą Stron Porozumienie może zostać rozwiązane w każdym czasie.
4. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze Stron postanowień niniejszego porozumienia,

lub nienależytego ich wykonania, pozostałe strony mogą wypowiadać porozumienie ze
skutkiem natychmiastowym.

§ 6
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

§ 7
Porozumienie międzygminne sporządzone zostało w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa
egzemplarze dla każdej ze Stron.
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