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UCHWAŁA NR VII/58/2011
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie przystąpienia przez Gminę Sandomierz do projektu partnerskiego po nazwą „Genius Loci - 
Współpraca silnych markowych destynacji turystycznych Polski Wschodniej” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1.Gmina Miejska Sandomierz przyjmuje rolę Partnera Projektu pod nazwą „Genius Loci - Współpraca silnych 
markowych destynacji turystycznych Polski Wschodniej”, planowanego do realizacji w latach 2011 - 2013 
w ramach działania I.4 „Promocja i współpraca” komponent współpraca, obszar tworzenie polityki rozwoju 
regionalnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. 2. Partnerami Projektu będą Gmina 
Kazimierz Dolny, województwo lubelskie oraz Gmina Miejska Sandomierz, województwo świętokrzyskie. 

§ 2. 

1.W związku z przystąpieniem do projektu, Gmina Miejska w Sandomierzu zabezpieczy w budżecie na lata 
2011, 2012 i 2013 środki finansowe na realizację projektu w kwocie 20.237,25. zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 
dwieście trzydzieści siedem zł, 25/100 gr) tytułem zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego. 2. Upoważnia 
się Burmistrza Sandomierza do zawarcia umowy partnerskiej, określającej szczegółowe warunki realizacji 
przedsięwzięcia oraz sposób przekazywania środków finansowych na pokrycie kosztów ponoszonych w ramach 
realizacji Projektu przez Partnerów Projektu. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sandomierza. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Dofinansowanie w ramach programu Promocja i współpraca. Tworzenie polityki rozwoju regionalnego” 
przygotowywanego do realizacji w ramach działania I.4.4 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 
2007 – 2013 może wynieść do 90% wydatków, przy 10% finansowym wkładzie własnym. Cały wkład ze środków 
unijnych (EFRR) na konkurs wynosi 3.888.474,07 euro co stanowi 15.740.040,02 zł. Wniosek o dofinansowanie 
mogą złożyć co najmniej dwie jednostki samorządu terytorialnego z minimum dwóch województw Polski 
Wschodniej, działające wspólnie lecz posiadające odrębny potencjał finansowy, kadrowy i organizacyjny. Projekt 
gminy Sandomierz przygotowywany jest wspólnie z gminą Kazimierz Dolny. Jednym z załączników wymaganych 
do wniosku o dofinansowanie projektu jest uchwała zabezpieczająca finansowy wkład własny. Dlatego też podjęcie 
tej uchwały jest ważne i ze wszech miar uzasadnione. 
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