
UchwałaNr X/81/2015
Rady Miasta Sandomierza

z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie: składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek projektowych do wstępnej 
bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,
Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz zabezpieczenia na realizację 

projektu niezbędnych środków na lata 2016 – 2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. :Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Gmina Miejska Sandomierz wyraża wolę realizacji projektu: „Odtworzenie  kompleksu 
rekreacyjno – wypoczynkowo – kulturalnego w prawobrzeżnej  części  Miasta  Sandomierza  
odpowiedzią  na zdiagnozowane potrzeby społeczne”.

2. Gmina Miejska Sandomierz przewiduje zabezpieczenie środków jako wkładu własnego na 
realizację projektu w budżecie Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2016 – 2018
w łącznej  wysokości: 3 117 000,00 zł  (słownie: trzy miliony sto siedemnaście tysięcy złotych 0/100) 
odpowiednio:

- w 2016 r.: 850 090,92 zł (osiemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 92/100),

- w 2017 r.: 1 133 454,54 zł (jeden milion sto trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery 
złote 54/100),

- w 2018 r.: 1 133 454,54 zł (jeden milion sto trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery 
złote 54/100).

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Robert Pytka
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UZASADNIENIE

Z uwagi na wytyczne ogłoszone przy naborze fiszek projektowych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zaistniała
konieczność podjęcia przez RadęMiasta Sandomierza uchwały intencyjnej w ww. sprawie. Wartość
całkowita projektu wynosi 21 980 000,00 zł. Warunki naboru zakładają konieczność zabezpieczenia
środków własnych na realizację w/w projektu w wysokości 15% wydatków kwalifikowanych tj.:
3 117 000,00 zł - Gmina Miejska Sandomierz (14,18%), 180 000,00 zł - Spółdzielnia Budownictwa
Mieszkaniowego „SANDOMIERZ” (0,82 %).
Projekt realizowany będzie od 2016 roku do 2018 roku. Tylko przy wsparciu środków stanowiących
wkład własny możliwa jest realizacja projektu. Przyjęcie uchwały intencyjnej stanowi wymóg
formalny zabezpieczenia środków własnych na ten cel.
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