Uchwała Nr XLI/466/2005
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 30 września 2005 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
finansowego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na wdrożenie projektu pn.:
„Rewitalizacja terenu poprzemysłowego w Ostrowcu Świętokrzyskim”
Na podstawie art.7 ust.1 pkt. 2, art. 10 ust. 1 oraz art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62 poz.558 , Nr 113, poz.984 , Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806 z 2003r. Nr 80
poz. 715 i Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203) Rada
Miasta uchwala co następuje:
§1. Do Porozumienia stanowiącego załącznik do uchwały nr XI/126/2003 Rady
Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 16 lipca 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na
zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na wdrożenie
projektu pn.: „Rewitalizacja terenu poprzemysłowego w Ostrowcu Świętokrzyskim”
zmienionej uchwałą nr XXII/263/2004 z dnia 26 lipca 2004r. oraz uchwałą nr XXX/349/2005
z dnia 14 lutego 2005r. wprowadza się Aneks Nr 3 w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie
Świętokrzyskiego.
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§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Wojciech Kotasiak

Załącznik do uchwały Nr XLI/466/2005
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 30 września 2005 r.
ANEKS NR 3
z dnia …………………
Do porozumienia Nr 82/2003 z dnia 17.07.2003r. zawartego pomiędzy Gminą Ostrowiec
Świętokrzyski, a Powiatem Ostrowieckim, którego przedmiotem jest podjęcie wspólnych
działań w celu wdrożenia projektu pn.: „Rewitalizacja terenu poprzemysłowego
w Ostrowcu Świętokrzyskim-Przebudowa ulic Kilińskiego, Kolejowej oraz dróg D2-D6”.
W związku z zatwierdzoną przez Reprezentację Komisji Europejskiej zmodyfikowaną
Kartą Projektu oraz zgodą na zwiększenie udziału środków Wspólnoty Europejskiej
w finansowaniu kontraktu jak w nagłówku, wprowadza się zmiany do porozumienia.
§1. Dotychczasowy § 2 ust.1 i2 porozumienia otrzymują brzmienie:
„1. Szacunkowa wartość projektu wynikająca z zawartych umów na wykonanie
robót budowlanych oraz świadczenie usług przez Inżyniera Projektu wynosi:
1) 4 243 850,14 EUR - wartość robót budowlanych
2)
391 620,00 PLN - wartość usług Inżyniera Projektu
2. Finansowanie projektu odbywać się będzie w niżej określony sposób:
1) Roboty budowlane finansowane łącznie z środkami funduszu Phare w proporcjach:
a) 2 764 325,24 EUR - z funduszu Phare , co stanowi 65,14% kwoty określonej
w ust.1 pkt.1
b) 1 479 524,90 EUR - współfinansowanie
krajowe,
co stanowi 34,86%
kwoty określonej w ust.1 pkt.1 + VAT, z czego:
- 548 903,74 EUR przez Powiat Ostrowiecki tj.12,93% kwoty określonej
w ust.1 pkt.1 + VAT
- 930 621,16 EUR przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski tj. 21,93% kwoty
określonej w ust.1 pkt.1 + VAT
2) Usługi Inżyniera Projektu finansowane z środków krajowych w proporcjach:
a) 145 291,02 PLN - przez Powiat Ostrowiecki, tj. 37,1% kwoty określonej w ust.1
pkt.2,
b) 246 328,98 PLN - przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, tj. 62,9% kwoty
określonej w ust.1 pkt.2.”
§2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.
§3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla
każdej ze stron.
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