
UCHWAŁA Nr  XLII/331/09
RADY GMINY MASŁÓW
z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie obciążenia  nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy Masłów  hipoteką

Na  podstawie  art.18 ust.2 pkt 9  lit ”a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst  jednolity  Dz.U.  z  2001  r  Nr  142,  poz.  1591  ze  zmianami),  Rada  Gminy  Masłów 
uchwala co następuje:

§1

Wyraża  się  zgodę  na  ustanowienie  hipoteki  w  wysokości  198.569,12zł.  na  rzecz 
Województwa  Świętokrzyskiego  na  nieruchomości  zabudowanej  w Wiśniówce, będącej  w 
użytkowaniu  wieczystym  Gminy   Masłów,  oznaczonej   jako   działka   nr   14/111 
o  powierzchni  0,2211ha  w  obrębie  Dąbrowa, zabudowanej budynkiem o powierzchni 
960m2, stanowiącym  własność  Gminy  Masłów,  dla   których   prowadzona   jest   księga 
wieczysta  KW  KI1L/00042672/4 celem  zabezpieczenia  prawidłowego  wykonania  umowy 
nr  UDA-RPSW.02.03.00-26-028/08-00 z  dnia 1  października  2009 r. zawartej  pomiędzy 
Województwem  Świętokrzyskim  a  Stowarzyszeniem  „Lokalna  Grupa  Działania – Wokół 
Łysej   Góry”   z   siedzibą   Stowarzyszenia   w   Bielinach,   której   przedmiotem   jest 
dofinansowanie   Projektu   nr   WND-RPSW.02.03.00-26-028/08  pod   nazwą   „MOC 
ŚWIĘTEGO KRZYŻA -KAMPANIA PROMOCJNA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH 
WOKÓŁ  ŚWIĘTEGO  KRZYŻA”  współfinansowanego   z   Europejskiego   Funduszu 
Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Działania  2.3  Promocja  gospodarcza  i  turystyczna 
regionu  Osi  2 „Wsparcie  innowacyjności,  budowa  społeczeństwa  informacyjnego  oraz 
wzrostu   potencjału   inwestycyjnego   regionu”   Regionalnego   Programu  Operacyjnego 
Województwa  Świętokrzyskiego  na  lata  2007-2013. 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Masłów
/-/ Genowefa Jaros



UZASADNIENIE
do uchwały Nr  XLII/331/09
RADY GMINY MASŁÓW
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Obciążenie  hipoteką   nieruchomości  wymienionej  w  uchwale  dotyczy  udzielenia  przez 
Gminę  Masłów zabezpieczenia   prawidłowego   wykonania   umowy   nr   UDA-
RPSW.02.03.00-26-028/08-00  z   dnia  1   października   2009  r.  zawartej   pomiędzy 
Województwem  Świętokrzyskim  a  Stowarzyszeniem  „Lokalna  Grupa  Działania – Wokół 
Łysej   Góry”   której   przedmiotem   jest   dofinansowanie   Projektu   nr   WND-
RPSW.02.03.00-26-028/08  pod   nazwą   „MOC  ŚWIĘTEGO  KRZYŻA  -KAMPANIA 
PROMOCJNA  PRODUKTÓW  TURYSTYCZNYCH  WOKÓŁ  ŚWIĘTEGO  KRZYŻA” 
współfinansowanego  z   Europejskiego  Funduszu  Rozwoju   Regionalnego   w  ramach 
Działania   2.3   Promocja   gospodarcza   i   turystyczna   regionu   Osi   2  „Wsparcie 
innowacyjności,   budowa   społeczeństwa   informacyjnego   oraz   wzrostu   potencjału 
inwestycyjnego   regionu”   Regionalnego   Programu   Operacyjnego   Województwa 
Świętokrzyskiego  na  lata  2007-2013.

 
Stowarzyszenie  „Lokalna  Grupa  Działania – Wokół  Łysej  Góry” - której  członkiem  jest 
między  innymi Gmina Masłów -  jest  beneficjentem  w  przywołanej  wyżej  umowie.  W 
ramach  umowy  przewidziana  jest  realizacja  działań  których  celem  jest   promocja 
Gminy  Masłów  w  obszarze  turystycznym.  W  projekcie  przewidziano  szereg  niżej 
wymienionych  narzędzi  służących  promocji  Gminy  Masłów oraz  zwiększenie  ruchu 
turystycznego na jej terenie, co  prowadzi  do  poprawy  sytuacji materialnej  mieszkańców 
Gminy, tj.: 
1.Imprezy kulturalno – turystyczne:                                                                                            
-  „Podając  Dłoń  Tradycji”  –  cykl  wystaw  sztuki  nowoczesnej  bazującej  na  folklorze 
świętokrzyskich połączone z happeningami turystyczno-kulturalnymi w BWA w sąsiednich 
regionach
- Imprezy promocyjne „Świetogodki” – cykl 15 imprez prezentujących folklor świętokrzyski i 
gwarę świętokrzyską
- Jarmark Świętokrzyski – 2 edycje 
- Festiwal Wędrowania – 2 edycje 
- Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej – 2 edycje
- Piknik Średniowieczny – inauguracja działalności  osady średniowiecznej we wrześniu 2010
2. Udział w targach zagranicznych oraz krajowych (4 polskich i 2 zagranicznych)
3.  Opracowanie  i produkcja  wydawnictw  i  gadżetów  promocyjnych  (mapy,  przewodniki, 
gadżety)
4.Przygotowanie i dwukrotna emisja programów reklamowych  w TV regionalnej
5. 2 study tour ; dziennikarzy, operatorów turystycznych
6.  Badanie  ruchu  turystycznego  i plan  promocji  produktu  turystycznego  „Osada 
Średniowieczna” 
7. Budowa portalu turystycznego wraz z mapą GPS

Łączna   wartość   działań   promocyjnych   wynosi  1 334 800,00 zł.  Województwo 
Świętokrzyskie uzależniło  wykonanie  powyższej  umowy  od  łącznego  zabezpieczenia 
prawidłowego  wykonania  umowy  udzielonego  przez  beneficjenta  w  projekcie -  Gminy 
będące  członkami  Stowarzyszenia  „Lokalna  Grupa  Działania- Wokół  Łysej  Góry”  na 



terenie  których  będzie  realizowany  projekt (Gmina  Bieliny, Miasto i  Gmina  Bodzentyn, 
Gmina  Górno,  Gmina  Masłów,  Gmina  Łączna, Miasto i Gmina  Suchedniów,  Miasto i 
Gmina  Wąchock).  Każda  z  w/w  Gmin  udzieli  podobnego  zabezpieczenia  do  wartości 
działań  promocyjnych  realizowanych  na  ich  terenie.
Podjęcie  przedmiotowej  uchwały zmierza  do  zabezpieczenia  zobowiązań  beneficjenta- 
Gmin  będących  członków  Stowarzyszenia   „Lokalna  Grupa  Działania-  Wokół  Łysej 
Góry”  w  związku  z  uzyskanym  dofinansowaniem  na  realizację  działań,  które  mieszczą 
się  w  zakresie  zadań  własnych  Gmin, w  szczególności  promocji  oraz  współpracy  z 
organizacjami  pozarządowymi.


