UCHWAŁA NR XXIX/198/2017
RADY GMINY NOWY KORCZYN
z dnia 13 września 2017 r.
w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja miejscowości
gminnej Nowy Korczyn - etap II”
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
2016 poz. 446)), art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1376 z późn. zm.), Rada Gminy Nowy Korczyn uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na wspólne przygotowanie i realizację projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja
miejscowości gminnej Nowy Korczyn - etap II” 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 Nowy Korczyn - jako partner wiodący,
- Powiat Buski - jako Partner realizujący w ramach projektu partnerskiego, który dotyczy realizacji zadania pn.
,,Przebudowa dróg powiatowych nr 0134T Szczerbaków - Szczytniki - Nowy Korczyn w m. Nowy Korczyn ul.
Farna w zakresie przebudowy chodnika obustronnego od dr. krajowej nr 79 do cmentarza"
§ 3. 1. Szacowana wartość zadania wynosić będzie 375 931 zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego wyniesie do 80% wartości zadania, natomiast wkład własny partnerów stanowił będzie
20% kosztów kwalifikowanych 75 186 zł.
2. Wysokość wkładu własnego Powiatu Buskiego jako partnera realizującego projekt nie przekroczy 10%
kosztów kwalifikowanych tj. kwoty 37 593 zł oraz wysokość wkładu własnego Gminy Nowy Korczyn jako
partnera wiodącego wyniesie 10% kosztów kwalifikowanych tj. kwota 37 593 zł
3. Zadanie partnerskie realizowane będzie w latach 2018-2022.
§ 4. Źródłem finansowania wkładu własnego będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych.
§ 5. Szczegółowe warunki współpracy, partycypacji finansowej oraz zasady rozliczeń pomiędzy Partnerami
określone zostaną w umowie partnerskiej.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Korczyn.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 z alokacji
finansowej dla działania 6.5 ,,Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" przewidziano środki m. in. na
rewitalizację
obszarów
wiejskich.
W związku z powyższym, Gmina Nowy Korczyn wraz z Powiatem Buskim przystępują do wspólnego
przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 0134T Szczerbaków Szczytniki - Nowy Korczyn w m. Nowy Korczyn ul. Farna w zakresie przebudowy chodnika obustronnego od dr.
krajowej nr 79 do cmentarza”, którego głównym celem jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości
Nowy Korczyn.
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