
UCHWAŁA NR RG-XX/225/20 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z dnia 24 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XIV/149/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 września 
2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr RG-XIV/149/19 z dnia 30 września 2019 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 uchwały zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie: "§ 1. Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu 
Kieleckiego w kwocie 1.384.103,00 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto trzy złote) 
w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 
0374T w miejscowości Kowala na terenie gminy Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie"." 

2. § 2 uchwały zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie: "§ 2. Środki finansowe na udzielenie pomocy, 
o jakiej mowa w § 1, będą pochodziły z zaplanowanej dotacji celowej w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 
2020 rok w kwocie 1.165.353,00 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt 
trzy złote) oraz na 2021 rok w kwocie 218.750,00 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy siedemset 
pięćdziesiąt złotych)." 

3. 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

Zmieniana uchwała przewidywała wydatkowanie kwoty w wysokości 1.384.103,00 zł (słownie: jeden

milion trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto trzy złote) na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi

powiatowej nr 0374TT w miejscowości Kowala na terenie gminy Sitkówka-Nowiny, województwo

świętokrzyskie".

Planowane wydatki przewidziano do poniesienia na lata 2019 - 2021. W związku z niewykorzystaniem

środków przewidzianych na rok 2019 w wysokości 15.000,00 zł, środki te przenosi się na rok 2021. Wobec

czego całkowita kwota dotacji pozostaje bez zmian.

Zabezpieczenie tych środków pozwoli na przeprowadzenie przez Powiat Kielecki postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotowego zadania.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk

Id: E1605EA8-E27B-465B-857B-87DB198AE3D7. Podpisany Strona 1




