
 

Uchwała Nr XVI/142/2007 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 19 grudnia 2007 r. 

w sprawie wyra�enia woli przyst�pienia Gminy Sandomierz do realizacji  
przez Regionaln� Organizacj� Turystyczn� Województwa �wi�tokrzyskiego  

zadania „Kampania promocyjna Województwa �wi�tokrzyskiego”  
w latach 2008-2010 

 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 18, art. 18 ust. 2 pkt. 12 oraz art. 84 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz�dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z. pó��. zmianami), 
oraz Uchwały Nr XV/132/2004 Rady Miasta Sandomierza z dnia 9 czerwca 2004 r. w 
sprawie przyst�pienia Gminy Sandomierz do Regionalnej Organizacji Turystycznej 
Województwa �wi�tokrzyskiego, Rada Miasta Sandomierza uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1 
 

Gmina Sandomierz wyra�a wol� przyst�pienia do realizacji przez Regionaln� Organizacj� 
Turystyczn� Województwa �wi�tokrzyskiego zadania „Kampania promocyjna Województwa 
�wi�tokrzyskiego w latach 2008 – 2010”. 

 
§ 2 

 
Upowa�nia si� Burmistrza Sandomierza do prowadzenia wszelkich działa� zwi�zanych z 
pomoc� Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa �wi�tokrzyskiego w 
opracowaniu zadania, zło�eniu dokumentów aplikacyjnych w celu uzyskania dotacji na 
realizacj� zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa �wi�tokrzyskiego; 
działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu. 
 

 
§ 3 

 
W zwi�zku z potrzeb� zabezpieczenia �rodków finansowych na udział własny w realizacji 
projektu wyra�a si� zgod� na podwy�szenie składki członkowskiej Gminy Sandomierz w 
Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa �wi�tokrzyskiego w latach 2008-2010 o 
1.540,00 zł w skali roku. 

 
   § 4 

 
Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Sandomierza. 

 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

Przewodnicz�cy 

Rady Miasta 

Janusz Sochacki 

 



 

 

Uzasadnienie 
 
Proponowany przez Regionaln� Organizacj� Turystyczn� Województwa �wi�tokrzyskiego 
projekt pn. „Kampania promocyjna Województwa �wi�tokrzyskiego” w latach 2008-2010 
zakłada kompleksow� promocj� turystyczn� regionu, popraw� jego wizerunku jako 
atrakcyjnego miejsca dla turystów. Zadanie ma charakter unikatowy w skali kraju, przewiduje 
wiele innowacyjnych rozwi�za�. Jego realizacja pozwoli na znacz�ce zwi�kszenie liczby 
turystów odwiedzaj�cych region, a w szczególno�ci Gmin� Sandomierz, co wpłynie na 
popraw� sytuacji i rozwój naszej Gminy, Powiatu oraz całego regionu. Wkład własny ze 
strony Gminy jest symboliczny bior�c pod uwag� korzy�ci, jakie z realizacji projektu osi�gnie 
Gmina i podmioty działaj�ce na jej terenie. 
 
Z uwagi na powy�sze podj�cie stosownej uchwały jest celowe i uzasadnione. 
 


