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z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniająca

uchwalę

w sprawie ustalenia Regulaminu
targowiska
przy ul. Pułkownika
Stanisława Dąbka

miejskiego

Na podstawie
art. 40 ust. 2 pkt 4 i w związku z art, 7 ust. I pkt II ustawy
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), uchwala się, CO następuje:

w Elblągu

z dnia

8 marca

1990 r.

§ I. W Załączniku do Uchwały Nr XXXVln87120 18 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września
2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego w Elblągu przy ul. Pułkownika Stanisława
Dąbka (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2018 r. poz.4453) wprowadza się następujące zmiany:
I. W § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
,,2a. Na terenie części targowiska
pod nazwą "Mój Rynek",
którego przebudowa
została
zrealizowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania
"Wsparcie
inwestycji
w tworzenie,
ulepszanie
i rozwijanie
podstawowych
usług lokalnych
dla
ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury"
na operacje typu "Inwestycje
w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" ustala się,
że:
ł) powierzchnia
spożywczych

handlowa targowiska
wynosi 41 %,

przeznaczona

dla rolników

pod sprzedaż

produktów

rolno -

2) liczba miejsc dla rolników wynosi 44 stanowiska,
3) liczba sprzedających

w przebudowanym

targowisku

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi

wynosi 82 osobodniJrok.".

Miasta Elbląg.

§ 3. Uchwała wchodzi w tycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa

Warmińsko-Mazurskiego.
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UZASADNIENIE
Projekt pn. "Przebudowa
targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu" zrealizowany został z
dofinansowaniem
środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020. Obecnie projekt
znajduje się na etapie rozliczenia finansowego. W związku z wymogami Urzędu Marszałkowskiego
w
Olsztynie w zakresie rozliczenia
wniosku o płatność. w regulaminie
targowiska
należy ująć zapisy
urnoźliwiejące weryfikację osiągniętych
wskaźników: powierzchni handlowej targowiska przeznaczonej dla
rolników, liczby miejsc dla rolników oraz liczby sprzedających w przebudowanym
targowisku.
Mając powyższe

na uwadze wnoszę o podjęcie przedmiotowej

uchwały.

