
UCHWAŁA Nr XXXVIII/320/2009    
 

RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia  30 lipca 2009 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 
 

Rada Miasta Sandomierza 
 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVII/311/2009 zmieniającą uchwałę w 
sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 
do niniejszej uchwały.  
 
Załącznik nr 3a do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVII/311/2009 zmieniającą uchwałę w 
sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 
do niniejszej uchwały. 
 
 Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI/273/2009 zmieniającą uchwałę w sprawie 
uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do 
niniejszej uchwały.  
 
Załącznik nr 4a do Uchwały Rady Miasta Nr XXXII/287/2009 zmieniającą uchwałę w 
sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 
do niniejszej uchwały. 
. 
 
 

§ 2. 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 
 

§ 3. 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.                                         
 

Przewodniczący 
Rady Miasta 

Tadeusz Frańczak 
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             Uzasadnienie: 

 
 

Przedsięwzięcie  pod nazwą „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Sandomierzu” ubiega 

się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego 2007-2013 (Oś priorytetowa 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej, 

oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport). 

                           Przedmiotem wniosku będzie Budowa Centrum Sportu i Rekreacji   

w Sandomierzu, na terenach naleŜących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy               

ul. Portowej 24 w Sandomierzu. 

Zakres prac będzie obejmował budowę m.in.: 

1. basenu odkrytego z zapleczem; 

2. boisk do gier zespołowych; 

3. elementów rekreacyjnych dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych. 

 

                            Dnia 25 kwietnia 2007r. Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę                   

(w załączeniu) w sprawie poparcia dla działań mających na celu pozyskanie dofinansowania  

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla przedmiotowego projektu. 

Opóźnienia w pracach projektowych spowodowały, iŜ plany dotyczące terminu realizacji 

zadania uległy zmianie, ponadto planowano w pierwszej kolejności złoŜenie wniosku                       

o dofinansowanie dla zadania dotyczącego budowy stadionu.  

                        PoniewaŜ zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, 

przewidziany na m-c sierpień 2009r. konkurs dla działania 5.3  będzie ostatnim konkursem 

dotyczącym infrastruktury rekreacyjnej w alokacji 2007-13,  a  jednocześnie zapisy 

dokumentacji konkursowej wykluczają moŜliwość dofinansowania dla stadionów 

sportowych, wymusza to zmianę załoŜeń Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Jednocześnie 

złoŜenie wniosku aplikacyjnego na Budowę Centrum Sportu i Rekreacji   w Sandomierzu jest 

ostatnią szansą na pozyskanie dofinansowania dla tego zadania ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 

 

W załączniku Zadania inwestycyjne roczne w 2009r. wprowadza się nowe zadanie pod nazwa 
„ Budowa parkingów przy ulicy T. Króla” , które wynika z połączenia zadań „ Ul. T. Króla – 
6,8 – budowa parkingu” i „Budowa parkingu - ul.T. Króla od ul. Koseły w kierunku 
przedszkola”. 


