
UCHWAŁA NR XXXIV/196/2017 

RADY GMINY SOLEC-ZDRÓJ 

z dnia 12 września 2017 roku 

 

w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Kompleksowa i 

wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości 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 (tj. Dz.U. 2016 r. poz. 446; zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948; 

2017 r. poz. 730 i poz. 935 ), art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 

2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, 

poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) oraz art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1376; zm.: Dz. U. z 

2017 r. poz. 1475) 

 Rada Gminy w Solcu-Zdroju uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Wyraża się zgodę na wspólne przygotowanie i realizację projektu partnerskiego pn. 

„Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój” 
współfinansowanego w ramach działania 6.5. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 

§ 2. 

Partnerami projektu są:  

- Gmina Solec-Zdrój – jako Partner wiodący 

- Powiat Buski – jako Partner realizujący w ramach projektu partnerskiego zadanie pn. . 

„Zagospodarowanie terenu w obrębie pasa drogi powiatowej nr 0098 T Solec-Zdrój 

Wełnin na odcinku ul. Kościuszki pomiędzy ul. Partyzantów a ul. Krakowską w Solcu-

Zdroju, wraz z terenem należącym do drogi powiatowej nr 0103 T Stopnica-Solec-Zdrój-

Zielonki-Ludwinów-Błotnowola w obrębie skrzyżowania ulic Krakowskiej i Kościuszki” . 

. 

§ 3. 

1. Szacowana wartość zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w obrębie pasa drogi 

powiatowej nr 0098 T Solec-Zdrój Wełnin na odcinku ul. Kościuszki pomiędzy ul. 

Partyzantów a ul. Krakowską w Solcu-Zdroju, wraz z terenem należącym do drogi 

powiatowej nr 0103 T Stopnica-Solec-Zdrój-Zielonki-Ludwinów-Błotnowola w 

obrębie skrzyżowania ulic Krakowskiej i Kościuszki”  to 127 025 zł, z czego  

dofinansowanie ze środków RPO wyniesie do 80 % wartości tego zadania. 

2.  Określa się termin realizacji zadania partnerskiego na lata 2018 - 2020. 

 

 

 



§ 4. 

1. Szczegółowe warunki współpracy, partycypacji finansowej oraz zasady rozliczeń pomiędzy 

Partnerami określone zostaną w umowie partnerskiej. 

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. 

 Wiceprzewodniczący Rady 

    Jan Żubrowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uzasadnienie 

do uchwały nr XXXIV/196/2017 

Rady Gminy  Solec -Zdrój 

z dnia  12 września 2017 roku 

 

 

 Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego  

na lata 2014–2020 z alokacji finansowej dla działania 6.5. „Rewitalizacja obszarów miejskich i 

wiejskich” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020 przewidziano środki na rewitalizację m.in. obszarów wiejskich. 

 W związku z powyższym Gmina  Solec-Zdrój oraz Powiat Buski  przystępują do 

wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa i 

wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”, a w ramach tego projektu zadania pn. 

„Zagospodarowanie terenu w obrębie pasa drogi powiatowej nr 0098 T Solec-Zdrój 

Wełnin na odcinku ul. Kościuszki pomiędzy ul. Partyzantów a ul. Krakowską w Solcu-

Zdroju, wraz z terenem należącym do drogi powiatowej nr 0103 T Stopnica-Solec-Zdrój-

Zielonki-Ludwinów-Błotnowola w obrębie skrzyżowania ulic Krakowskiej i Kościuszki”, 

którego głównym celem jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Solec-

Zdrój. 

 Wiceprzewodniczący Rady 

    Jan Żubrowski 

 

 

 


