
UCHWAŁA NR IX/67/15
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie przygotowania zadania inwestycyjnego, na które możliwe jest pozyskanie dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.2 Ustawy z dnia z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. 
U. z 2013 roku: poz. 594 z późn. zm.)1) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Wyznacza się kierunek działania Burmistrza Miasta i Gminy Staszów mający na celu pozyskanie 
dodatkowych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, m.in. na zadanie Przebudowa wraz ze 
zmianą sposobu użytkowania budynku po Komendzie Policji w Staszowie w celu nadania mu nowej funkcji 
społecznej, edukacyjnej i kulturalnej. 

§ 2. 

Na realizację w/w zadania zostaną zabezpieczone środki w wysokości wymaganej wkładem własnym 
z chwilą pozyskania dofinansowania do projektu. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany: Dz. U. z 2013 roku: poz.645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 roku: poz. 379, poz. 1072
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Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/67/15

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Z uwagi na ogłoszony termin naboru fiszek projektowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Rozwój miast. Priorytet 
inwestycyjny 9b wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na 
obszarach miejskich i wiejskich. Działanie 6.5 rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, zaistniała 
konieczność podjęcia przez Radę Miejską w Staszowie uchwały w ww. sprawie. Warunki naboru zakładają 
konieczność przeznaczenia środków własnych na realizację w/w projektu w wysokości 15% wydatków 
kwalifikowanych. Realizacja projektu jest możliwa jedynie przy wsparciu środków stanowiących 
dofinansowanie z RPO WŚ. Przyjęcie uchwały stanowi wymóg formalny do aplikowania o środki 
finansowe. 
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