
UCHWAŁA NR XXX/248/16
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Staszów z Powiatem Staszowskim, Gminą 
Szydłów i Gminą Rytwiany przy opracowaniu i realizacji projektu pod nazwą: "Wykorzystanie 

potencjału endogenicznego gmin doliny rzeki Czarnej dla podniesienia atrakcyjności turystycznej 
i gospodarczej powiatu staszowskiego."

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) Rada Miejska w Staszowie uchwala co następuje: 

§ 1. 

Wyraża się zgodę na współdziałanie Gminy Staszów z Powiatem Staszowskim, Gminą Szydłów i Gminą 
Rytwiany przy opracowaniu i realizacji projektu pod nazwą: „Wykorzystanie potencjału endogenicznego 
gmin doliny rzeki Czarnej dla podniesienia atrakcyjności turystycznej i gospodarczej powiatu 
staszowskiego", obejmującego: opracowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego, opracowanie strategii 
projektu, studium wykonalności projektu, projektów budowlanych poszczególnych inwestycji w ramach 
zadania oraz jego realizację. 

§ 2. 

Zasady oraz tryb współpracy jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, 
w tym sposób finansowania projektu określi zawarte między nimi porozumienie. 

§ 3. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy projektu zostanie określony we wniosku aplikacyjnym, strategii 
projektu i studium wykonalności projektu. 

§ 4. 

Przypadające na Gminę Staszów środki finansowe na realizację powyższego przedsięwzięcia zostaną 
zabezpieczone w budżecie gminy. 

§ 5. 

W procesie przygotowania i realizacji projektu, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały Gmina Staszów 
będzie pełniła funkcję Lidera projektu, natomiast Partnerami będą Powiat Staszowski, Gmina Szydłów 
i Gmina Rytwiany. 

§ 6. 

Przystąpienie do realizacji projektu, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały uzależnia się od uzyskania 
dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014 - 2020. 

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 
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§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/248/16

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Działania przewidziane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego, 
Priorytet: 7. Sprawne usługi publiczne, Działanie: 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element 
strategii terytorialnej dla określonych obszarów, wymagają w celu jego realizacji współoddziaływania wielu 
podmiotów. Celem projektu podjętego wspólnie z Powiatem Staszowskim, Gminą Szydłów i Gminą 
Rytwiany jest poprawienie warunków sprzyjających wzrostowi gospodarczemu w szczególności 
wzmocnienie i wyeksponowanie walorów turystycznych Gminy Staszów i ziemi staszowskiej, poprzez 
wspieranie nowych i wzmocnienie dotychczasowych funkcji społeczno-gospodarczych. Teren Gminy 
Staszów oraz Powiatu Staszowskiego posiada duży potencjał turystyczny, kulturowy i historyczny 
zlokalizowany w dorzeczu Rzeki Czarnej Staszowskiej. Podjęcie i realizacja tego projektu wspólnie 
z gminami i Powiatem Staszowskim będącymi partnerami projektu przyczyni się do ożywienia 
gospodarczego regionu, modernizacji istniejącej i budowy nowej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 
Gmina Staszów jako największa jednostka samorządu terytorialnego w powiecie staszowskim podejmie się 
funkcji lidera projektu. Szczegółowy zakres projektu zostanie określony w dokumentach strategicznych 
projektu czyli: strategii projektu oraz studium wykonalności projektu oraz we wniosku projektowym. Przy 
realizacji projektu zakładamy również ścisła współpracę z podmiotami gospodarczymi z terenu Gminy 
Staszów i Powiatu Staszowskiego. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały 
w proponowanym kształcie znajduje uzasadnienie faktyczne. 
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