
Uchwała Nr XV/143/16  

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 4 sierpnia 2016 roku 
 

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn.: „Naprawa     

i wymiana poszycia dachu, prace adaptacyjne pomieszczeń na cele kulturalno-

edukacyjne oraz stworzenie  stałej ekspozycji związanej ze Szlakiem Piastowskim            

i początkami Państwa Polskiego drewnianego Domu Podcieniowego z II połowy XVIII 

w. w Pyzdrach”, zgłaszanego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną -  Lidera 

Projektu oraz Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej – Partnera Projektu, do 

współfinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co 

następuje: 

§ 1 

Gmina i Miasto Pyzdry zabezpiecza środki finansowe na realizację projektu pn.: „Naprawa i wymiana 

poszycia dachu, prace adaptacyjne pomieszczeń na cele kulturalno-edukacyjne oraz stworzenie  stałej 

ekspozycji związanej ze Szlakiem Piastowskim i początkami Państwa Polskiego drewnianego Domu 

Podcieniowego z II połowy XVIII w. w Pyzdrach” w związku z ubieganiem się przez Wielkopolską 

Organizację Turystyczną jako lidera projektu oraz Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej jako 

partnera projektu o współfinansowanie tego zadania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,       

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wielkopolska 

Organizacja Turystyczna jako lider projektu uzyskała wpis projektu do Wykazu Projektów 

Zidentyfikowanych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

§ 2 

Ustalona w umowie partnerstwa przy realizacji projektu „Naprawa i wymiana poszycia dachu, prace 

adaptacyjne pomieszczeń na cele kulturalno-edukacyjne oraz stworzenie  stałej ekspozycji związanej 

ze Szlakiem Piastowskim i początkami Państwa Polskiego drewnianego Domu Podcieniowego z II 

połowy XVIII w. w Pyzdrach” wysokość środków finansowych wynosi 150.000,00 zł (słownie: sto 

pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

 

§ 3 

1. Środki finansowe niezbędne na pokrycie realizacji zadania wymienionego w § 1 zostaną 

zabezpieczone w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2017 rok.  

2. Środki finansowe, o których mowa w § 2 uchwały zabezpiecza się pod warunkiem uzyskania 

dotacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 



 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XV/143/ 16  

z dnia 4 sierpnia 2016 r.  

 

 W związku z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego jako instytucji 

zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 o wprowadzeniu 

projektu pn.: „Naprawa i wymiana poszycia dachu, prace adaptacyjne pomieszczeń na 

cele kulturalno-edukacyjne oraz stworzenie stałej ekspozycji związanej ze Szlakiem 

Piastowskim i początkami Państwa Polskiego drewnianego Domu Podcieniowego z II 

połowy XVIII w. w Pyzdrach” do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Muzeum 

Regionalne Ziemi Pyzdrskiej w roli partnera projektu razem z Wielkopolską Organizacją 

Turystyczną jako lidera projektu postanawia złożyć wniosek o dofinansowanie zadania 

pn.: „Naprawa i wymiana poszycia dachu, prace adaptacyjne pomieszczeń na cele 

kulturalno-edukacyjne oraz stworzenie  stałej ekspozycji związanej ze Szlakiem 

Piastowskim i początkami Państwa Polskiego drewnianego Domu Podcieniowego z II 

połowy XVIII w. w Pyzdrach” . Wymogiem formalnym złożenia wniosku jest 

zabezpieczenie środków finansowych na realizacje zadania w 2017 roku. W przypadku 

zakwalifikowania projektu i objęcia go współfinansowaniem ze środków strukturalnych 

Unii Europejskiej konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na 2017 rok. 

Niniejsza uchwała jest uchwałą intencyjną i stanowi potwierdzenie zagwarantowania 

środków finansowych w wysokości 150.000,00 zł w przypadku wyboru do realizacji 

projektu pn.: „Naprawa i wymiana poszycia dachu, prace adaptacyjne pomieszczeń na 

cele kulturalno-edukacyjne oraz stworzenie stałej ekspozycji związanej ze Szlakiem 

Piastowskim i początkami Państwa Polskiego drewnianego Domu Podcieniowego z II 

połowy XVIII w. w Pyzdrach” . 


