
UCHWAŁA  Nr XXV/191/17 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 10 października 2017 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gnojno do partnerstwa na rzecz realizacji projektu 

pn. „Rewitalizacja miejscowości Gnojno” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6 Rozwój miast, 

działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich 

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r., 

poz. 1146 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.1. Wyraża się wolę podjęcia współpracy i przystąpienia Gminy Gnojno do partnerstwa z Powiatem 

Buskim w zakresie realizacji projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Gnojno” w ramach konkursu nr 

RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 z działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. 

2. Rolę Lidera Partnerstwa w ramach projektu pełnić będzie Gmina Gnojno odpowiedzialna za przygotowanie 

wniosku, podpisanie umowy z Instytucją Pośredniczącą i reprezentowanie partnerów w czasie realizacji projektu. 

§ 2.1. Zasady współpracy oraz prawa i obowiązki partnerów w celu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa 

w § 1, zostaną uregulowane w umowie partnerskiej. 

2. Upoważnia się Wójta Gminy Gnojno do zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Gnojno 

a Powiatem Buskim, dotyczącej realizacji projektu, o którym mowa w § 1. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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UZASADNIENIE 

Gmina Gnojno zamierza przystąpić do realizacji projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Gnojno” w ramach 

działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich w konkursie RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zakres rzeczowy 

projektu przewiduje m.in. przebudowę przestrzeni publicznej w Gnojnie, w tym zagospodarowanie terenu przy 

kościele, budowę parkingu przy szkole, przebudowę drogi w kierunku oczyszczalni i adaptację budynku po byłym 

Posterunku Policji. 

Uchwała stanowi formalne potwierdzenie woli Gminy Gnojno do uczestnictwa w tym partnerstwie. W ramach 

wspólnego zadania Gmina Gnojno zrealizuje wspólnie z Powiatem Buskim zagospodarowanie działki nr 723/2.  

Ze względu na powyższy fakt oraz okoliczność, że projekty realizowane przez JST w partnerstwie są 

dodatkowo punktowane w ramach tego konkursu, zasadnym jest ustanowienie partnerstwa pomiędzy Gminą 

Gnojno a Powiatem Buskim w zakresie wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego. 

Powyższy sposób pozwoli również na uzyskanie korzystniejszych warunków dofinansowania zamierzonych 

inwestycji dotyczących zagospodarowania przedmiotowej działki, jak również przyczyni się do poprawienia ładu 

przestrzennego oraz podniesienia konkurencyjności miejscowości Gnojno poprzez tworzenie warunków 

infrastrukturalnych do rozwoju przedsiębiorczości, działalności kulturalnej, środowiskowej i społecznej.  

Decyzję o przystąpieniu Gminy Gnojno do realizacji wspólnego projektu z Powiatem Buskim może podjąć 

organ stanowiący, dlatego przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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