
UCHWAŁA  XXV/224/2008 
RADY   MIASTA   SANDOMIERZA 

 
Z dnia 1 października 2008r. 

 
W związku z przygotowaniami projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie miasta Sandomierza” do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura             

i Środowisko, 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia  8 marca 1990r.                  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr  142 poz. 1591 z późn. zm.). 

Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 

§1 

1. WyraŜa się zgodę na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie miasta Sandomierza” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura                               

i   Środowisko. 

2. WyraŜa się zgodę, aby Beneficjentem projektu i jednostką odpowiedzialną za jego realizację 

było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Sandomierzu sp. z o. o. 

§2 

W przypadku otrzymania przez PGKiM dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na realizacje przedmiotowego projektu, Miasto Sandomierz jako 

jedyny wspólnik PGKiM w Sandomierzu  sp. z o.o. zobowiązuje się przekazać spółce dopłaty na 

pokrycie dodatkowych nakładów inwestycyjnych spółki związanych z realizacją projektu                

- w wysokości wymaganej jako wkład własny Beneficjenta. 

§3 
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia czynności koniecznych do złoŜenia wniosku                   

o dofinansowanie. 

§4 

Zobowiązuję się Burmistrza Miasta Sandomierza do przygotowania dalszych dokumentów  

niezbędnych do realizacji projektu. 

§5 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta 

Marceli Czerwiński 



 

 

UZASADNIENIE 

 
                Przedmiotowy projekt, obejmujący wymianę przestarzałej oraz budowę nowej 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a takŜe modernizację  oczyszczalni ścieków, 
przygotowywany jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura                      
i Środowisko, priorytet I „gospodarka wodno-ściekowa”, z dofinansowaniem ze środków 
Funduszu Spójności.    
                 Przekazanie  projektu do realizacji Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej                      
i Mieszkaniowej w Sandomierzu, sp. z o.o., związane jest ze spełnieniem szeregu wytycznych 
obowiązujących przy przygotowaniu i realizacji tego typu przedsięwzięć ze środków unijnych, 
przede wszystkim jednak umoŜliwi realizację projektu w cenach netto.   W przypadku inwestycji 
o tak duŜej wartości (ponad 30 milionów złotych), pozwoli to na zaoszczędzenie znacznych 
środków, a takŜe zabezpieczy gminę przed koniecznością zwrotu części dofinansowania                   
w przypadku zmian prawnych wpływających na kwalifikowalność podatku VAT (poniewaŜ 
kwalifikowalność tego kosztu jest warunkowa, Beneficjent składając wniosek  o dofinansowanie, 
podpisuje równieŜ oświadczenie o zwrocie dofinansowania do podatku VAT -  w przypadku, 
gdy w ciągu 5 lat od zakończenia realizacji inwestycji  zaistnieją przesłanki  moŜliwości jego 
odzyskania).  
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe dla zaistnienia takiej sytuacji nie jest istotne, czy podatek ten zostanie 
odzyskany rzeczywiście, wystarczające jest pojawienie się prawnej moŜliwości ubiegania się              
o jego zwrot, co ze względu na wyŜej przytoczony horyzont czasowy naleŜy uznać za wysoce 
prawdopodobne. 
                  Aby umoŜliwi ć najpierw starania o pozyskanie dofinansowania ze środków Funduszu 
Spójności, a następnie samą realizację przedsięwzięcia, konieczne jest zabezpieczenie środków 
na wymagany prawem wkład własny Beneficjenta.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


