
UCHWAŁA NR RG-XVII/175/19
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-VIII/71/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz srt. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Sitkówka-
Nowiny Nr RG-V/29/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 
rok 2019 oraz uchwałą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-V/28/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2019-2030, Rada Gminy Sikówka-
Nowiny ustala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr RG-VIII/71/19 z dnia 25 marca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 uchwały zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie: "§ 2. Zadanie, o którym mowa w § 1, zostanie 
sfinansowane ze środków budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok w wysokości nie wyższej niż 
442 800,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące osiemset złotych i 00/100) oraz na rok 
2020 w wysokości nie wyższej niż 1 319 526,37 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset 
dwadzieścia sześć złotych i 37/100), wynikającej z Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 rok."

2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2019 r. Rada Gminy Sitkówka-Nowiny podjęła uchwałę Nr RG-VIII/71/19

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu, polegającej na wykonaniu dokumentacji

projektowej oraz przeprowadzenia inwestycji budowy ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-

Nowiny wzdłuż drogi powiatowej Nr 0278T. Udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu było

podyktowane faktem, że projektowana ścieżka rowerowa przebiega w pasie drogowym drogi powiatowej Nr

0278T na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, a teren w granicach ewidencyjnych, po którym przebiegać

będzie ścieżka rowerowa jest własnością Powiatu Kieleckiego.

Inwestycja pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka- Nowiny" będzie realizowana z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, działanie 6.2 pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz

zrównoważona mobilność miejska - ZIT KOF". Głównym celem projektu jest obniżenie emisji substancji

szkodliwych do powietrza na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF) poprzez stworzenie

warunków do ekologicznego transportu rowerowego na terenie gminy Sitkówka-Nowiny dla społeczności

lokalnej oraz turystów.

W dniu 26.03.2019 r. została zawarta umowa w sprawie udzielenia Powiatowi Kieleckiemu pomocy

rzeczowej w formie opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania zadania pn.: Budowa ścieżek

rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, wzdłuż drogi powiatowej Nr 0278T.

W związku ze złożeniem przez Wykonawcę zadania ostatecznej kalkulacji poszczególnych etapów robót

budowlanych oraz wskazania tym samym kwot na poszczególne części, w tym robót budowlanych w

ramach budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 0278T, zasadnym jest wprowadzenie

zmian.

Wydatki w kwocie 1 762 326,37 zł na wykonanie zadania pn.: "Budowa ścieżek rowerowych na terenie

gminy Sitkówka-Nowiny" w systemie zaprojektuj - zbuduj wzdłuż drogi powiatowej Nr 0278T, zostały

zaplanowane w formie pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w wysokości nie wyższej niż 442

800,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące osiemset złotych i 00/100) w budżecie Gminy

Sitkówka-Nowiny na 2019 rok oraz w wysokości nie wyższej niż 1 319 526,37 zł (słownie: jeden milion

trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych i 37/100), wynikającej z Wieloletniej

Prognozy Finansowej na 2020 rok.
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