
 Uchwała Nr XXVI/ 242/2005 
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 6 lipca 2005 r. 
 

w sprawie upowa�nienia Burmistrza Miasta Sandomierza do zaci�gni�cia zobowi�zania 
wekslowego i zło�enia o�wiadczenia o dobrowolnym poddaniu si� egzekucji w formie aktu 
notarialnego w zwi�zku z realizacj� projektu pn.„Wzmocnienie zasobów dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza”, prowadzonego w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet I  „Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury słu��cej wzmacnianiu konkurencyjno�ci regionów”, działanie 1.4 „Rozwój 
turystyki i kultury”. 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorz�dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. , Nr  142 poz. 1591 z pó�n .  zm. ) oraz art. 124  ustawy z dnia 
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr  15 , poz. 148  z pó�n. zm. / 
 

Rada Miasta Sandomierza 
uchwala,  co nast�puje : 

 
   §1. 

 
 Ustala si� kwot� w wysoko�ci  4 992 878,54 PLN (słownie: cztery miliony dziewi��set 
dziewi��dziesi�t dwa tysi�ce osiemset siedemdziesi�t osiem złotych i pi��dziesi�t cztery grosze) 
do której Burmistrz Miasta Sandomierza mo�e ustanowi� prawne zabezpieczenie prawidłowego 
wykonania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wzmocnienie zasobów dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza”, prowadzonego w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet I  „Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury słu��cej wzmacnianiu konkurencyjno�ci regionów”, działanie 1.4 „Rozwój 
turystyki i kultury”, w formie weksla in blanco wraz   z deklaracj� wekslow� oraz notarialnego 
o�wiadczenia o dobrowolnym poddaniu si� egzekucji obowi�zuj�ce w okresie 5 lat od dnia 
zawarcia umowy o dofinansowanie projektu. 
 

§2. 
 
 �ródłem pokrycia zobowi�zania, o którym mowa w §1 b�d� dochody gminy z tytułu      
podatku od nieruchomo�ci.  

 
     §3. 

 
Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 
 

§4. 
 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

Wiceprzewodnicz�cy 
Rady Miasta 

Marceli Czerwi�ski 
 



 
 
 

UZASADNIENIE 
 

 Uchwał� Zarz�du Województwa nr  948/05 z dnia 23 marca 2005 r. wniosek         
Miasta Sandomierza pod nazw� „Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego miasta Sandomierza”,  nr  Z/2.26/I/1.4/277/04  o dofinansowanie  w ramach 
ZPORR  został wybrany do współfinansowania w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

Na podstawie Rozporz�dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pa�dziernika 2004 roku 
w sprawie wzorów umów do dofinansowania projektów realizowanych w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 (Dz. U. z 15 
pa�dziernika 2004 r., Nr 225, poz. 2285), ustala si� (na podstawie §  6  wzoru umowy                     
o dofinansowanie, b�d�cej zał�cznikiem do w/w rozporz�dzenia )  zabezpieczenie prawidłowej 
realizacji umowy o dofinansowanie  przedsi�wzi�cia pod nazw� „Wzmocnienie zasobów 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza”  w terminie okre�lonym przez 
instytucj� wdra�aj�c� (na okres pi�ciu lat) w dwóch formach: 

• weksel in blanco wraz z deklaracj� wekslow� do kwoty  4 992 878,54 zł 

• notarialne o�wiadczenie o dobrowolnym poddaniu si� egzekucji do kwoty     
4 992 878,54 zł. 

  
 
 
 
 
 


