
U C H W A Ł A  n r  VII/68/2007      
R A D Y      M IA S TA     S A N D O M I E R Z A  

 z dnia  25  kwietnia 2007 r. 
  

w sprawie poparcia dla działa� maj�cych na celu pozyskanie dofinansowania ze �rodków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla przedsi�wzi�cia  pod nazw� 

 „Budowa centrum sportu i rekreacji w Sandomierzu” 
 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie 
gminnym     (Dz. U. z 2001 r.  Nr. 142 poz. 1591 z pó�n.  zm.). 

Rada Miasta Sandomierza uchwala, co nast�puje: 
  

§ 1. 
  

W zwi�zku z ogłoszonym naborem fiszek projektowych do wst�pnej bazy projektów 
kwalifikuj�cych si� do dofinansowania w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa �wi�tokrzyskiego 2007-2013, 
Rada Miasta popiera starania Burmistrza o pozyskanie �rodków z  w/w Programu  

na przedsi�wzi�cie pod nazw� 
 „Budowa centrum sportu i rekreacji w Sandomierzu” 

którego realizacja rozpocznie si� w 2008 r. 
 

§ 2. 
 

Rada Miasta zobowi�zuje si� do zabezpieczenia w bud�ecie miasta �rodków finansowych na 
zapewnienie wkładu własnego niezb�dnego do realizacji przedmiotowego przedsi�wzi�cia – 

przed zło�eniem wła�ciwego wniosku o dofinansowanie. 
 
  

 
§ 3. 

  
                                       Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
  
  

 Przewodnicz�cy 
Rady Miasta 

Janusz Sochacki 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
  
  
  

Uzasadnienie: 
 
 

Przedsi�wzi�cie  pod nazw� „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Sandomierzu” ubiega 

si� o dofinansowanie ze �rodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

�wi�tokrzyskiego 2007-2013 (O� priorytetowa 5. Wzrost jako�ci infrastruktury społecznej, 

oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystyk� i sport). 

                           Przedmiotem wniosku b�dzie Budowa Centrum Sportu i Rekreacji   

w Sandomierzu, na terenach nale��cych do Miejskiego O�rodka Sportu i Rekreacji przy               

ul. Portowej 24 w Sandomierzu. 

Zakres prac b�dzie obejmował budow� m.in.: 

1. basenu odkrytego z zapleczem; 

2. boisk do gier zespołowych; 

3. elementów rekreacyjnych dla dzieci, młodzie�y i dorosłych. 

 

                            Rozpocz�ty w dniu 16 kwietnia nabór fiszek projektowych do wst�pnej bazy 

projektów kwalifikuj�cych si� do dofinansowania w ramach  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa �wi�tokrzyskiego 2007-2013 dotyczy alokacji na lata 2007-

2008 (tzn. przedsi�wzi��, których realizacja rozpocznie si� w roku 2008) i jest pierwszym 

etapem procesu  wyboru wniosków, gdzie podstawowym kryterium selekcji  jest ocena 

wpływu przedsi�wzi�cia na rozwój regionu. 
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