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URZĄD MIASTA I GMIN
28-200 Staszów
Biuro Pozyskiwanie
Środków Finansowych

Staszów, dnia 10.12.2018r.
Znak: BPŚ.0643.18.2018.IV
Sz.P.
Hubert Gawłowicz

W odpowiedzi na interpelację z dnia 26.11.2018r. dot. budynku Ratusza w Staszowie
informuję, że na dzień dzisiejszy została opracowana dokumentacja projektowo kosztorysowa na modernizację budynku Ratusza, w oparciu o posiadaną koncepcję
architektoniczną, wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami w tym decyzją
pozwolenia na budowę.
Opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa uwzględnia m.in.:
1) prace remontowe polegające m.in. na: odrestaurowaniu elementów zabytkowych,
nadaniu należnego wyglądu i prestiżu ratuszowi, wymianie przestarzałych, będących w złym
stanie technicznym instalacji wewnętrznych m.in. c.o., wodociągowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, wentylacyjnej, ppoż., oraz wykonaniu wszelkich niezbędnych robót związanych
z dostosowaniem obiektu do nowych funkcji (w zakresie dopuszczonym przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków);
2) prace związane z nadaniem obiektowi nowych funkcji społecznych, gospodarczych,
edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych, w zakresie utworzenia:
a) w części parteru:
- pomieszczeń dla Muzeum Ziemi Staszowskiej oraz Centrum Aktywizacji Seniora;
- kawiarni (restauracji);
- punktu informacji turystycznej i punktu sprzedaży pamiątek;
- sanitariatów;
b) w części poddasza:
- dwóch stref funkcjonalnych: strefy „A" i strefy „B" z przeznaczeniem na organizację m.in.
imprez, spotkań, wieczorków literackich, prelekcji;
- szatni, sanitariatów oraz pomieszczeń zaplecza technicznego,
c) w części piwnic:
- pomieszczeń przeznaczonych na działalność klubów tematycznych;
- sanitariatów,
- pomieszczeń z przeznaczeniem na kotłownię oraz pomieszczeń technicznych.
Ponadto informuję, iż Gmina Staszów przystąpiła do konkursu nr RPSW.04.04.00IZ.00-26-181/18 i złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.4.
„Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego" na zadanie pn.: „Modernizacja
budynku Ratusza w Staszowie". W wyniku przeprowadzonej oceny konkursu projekt został

Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 4529/18 z dnia 07.11.2018r.
umieszczony na liście rezerwowej z uzyskaniem 35 punktów.
W dniu 06.12.2018r. Gmina Staszów wniosła protest do otrzymanej oceny
merytorycznej projektu, gdzie nie zgodziła się z Komisją Oceny Projektów i przyznaniem 35
punktów w trzech Kryteriach, prosząc o ponowną ocenę wniosku o dofinansowanie
z uwzględnieniem wskazanych dodatkowych 8 punktów.

Otrzymują:
Adresat
Biuro Rady Miejskiej

