
UCHWAŁA NR XIII/62/2015
RADY GMINY SOLEC-ZDRÓJ
z dnia 22 października 2015 roku

w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego 
pn. „Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie

edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój”

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z
późn.  zm.)  oraz  art.  28a ustawy z  dnia 6  grudnia 2006 r.  o  zasadach prowadzenia  polityki
rozwoju (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm.), Rada Gminy w Solcu-Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na wspólne przygotowanie i realizację projektu partnerskiego pn. „Ochrona
bioróżnorodności  obszarów  cennych  przyrodniczo  poprzez  utworzenie  edukacyjnej  ścieżki
rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój”  współfinansowanego w
ramach  Działania  4.5 Ochrona i  wykorzystanie  obszarów cennych  przyrodniczo  ze  środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

§ 2

1. Szacowana wartość zadania wynosi około 10 mln zł, z czego wkład własny beneficjenta i

partnerów stanowić będzie 15 % kosztów kwalifikowanych.

2. Zabezpieczy się środki finansowe na realizację projektu w kwocie 420 000 złotych 

stanowiące wkład własny gminy Solec-Zdrój.

3. Określa się termin realizacji zadania partnerskiego na lata 2015 - 2018.

§ 3

Liderem  projektu  będzie  Gmina  Solec-Zdrój,  a  Partnerami  projektu:  Gmina  Busko-Zdrój  i
Powiat Buski. 

§ 4

1. Szczegółowe  warunki  współpracy,  partycypacji  finansowej  oraz  zasady  rozliczeń
pomiędzy Partnerami określone zostaną w umowach partnerskich.
2. Do podpisania umowy partnerskiej upoważnia się Wójta Gminy Solec-Zdrój.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Paweł Patrzałek



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIII/62/2015

RADY GMINY W SOLCU -ZDROJU
z dnia 22 października 2015 roku

Zgodnie  z  Regionalnym  Programem  Operacyjnym  Województwa  Świętokrzyskiego  

na lata 2014–2020 z alokacji finansowej dla działania 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów

cennych  przyrodniczo,  przewiduje  się  wydzielenie  koperty  finansowej  dla  Obszarów

Strategicznej  Interwencji  do  których  zalicza  się  Obszar  Uzdrowiskowy,  tj.  teren  Gminy  

Busko-Zdrój i Gminy Solec-Zdrój. W harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w

trybie konkursowym dla RPO Województwa Świętokrzyskiego na rok 2015 z dnia 24.06.2015 r.

przewidziano  konkurs  dedykowany  dla  Obszaru  Strategicznej  Interwencji  –  Obszaru

Uzdrowiskowego w IV kwartale (listopad 2015 r.).

W związku z powyższym, Gmina Busko-Zdrój wraz z Gminą Solec-Zdrój oraz Powiatem

Buskim  przystępują  do  wspólnego  przygotowania  i  realizacji  projektu  partnerskiego  

pn.  „Ochrona  bioróżnorodności  obszarów  cennych  przyrodniczo  poprzez  utworzenie

edukacyjnej  ścieżki  rowerowej  łączącej  gminy  uzdrowiskowe  Busko-Zdrój  i  Solec-Zdrój”,

którego  głównym  celem  jest  rozwój  potencjału  turystycznego  obszaru  uzdrowiskowego

województwa  świętokrzyskiego  poprzez  ochronę  i  zrównoważone  wykorzystanie  zasobów

środowiska naturalnego.


