
UCHWAŁA NR RG-XXVI/290/20 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do „Porozumienia w sprawie określenia zasad 
rozliczeń finansowych, w tym ponoszenia i rozliczania  wkładu własnego pomiędzy Gminą Kielce 

a partnerami projektu w ramach  Dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków 
POPT 2014-2020, w latach 2020-2022” 

dotycząca wyrażenia zgody na zawarcie „Porozumienia w sprawie określenia zasad rozliczeń 
finansowych, w tym ponoszenia i rozliczania wkładu własnego pomiędzy Gminą Kielce a partnerami 
projektu w ramach Dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, 
w latach 2020-2022” 

Na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 74, art.18 ust. 2 pkt. 12  Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U.2020. poz.713) oraz §1 pkt 1 Części 1 Porozumienia z dnia 11 maja 2015 r. 
określającego zasady współpracy przy przygotowaniu i realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, zmienionego Aneksem Nr 1 z dnia 27 maja 2015 r. (ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie „Porozumienia w sprawie określenia zasad rozliczeń finansowych, 
w tym ponoszenia wkładu własnego pomiędzy Gminą Kielce a partnerami projektu Dotacji na wsparcie 
działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022”. 

§ 2. 1. Szczegółowe warunki wzajemnych rozliczeń w zakresie planowanych do realizacji zadań na rzecz 
rozwoju Partnerstwa KOF, określone zostaną w Porozumieniu. 

2. W roku 2020 maksymalny wkład własny w kosztach  administracyjno-organizacyjnych oraz kosztach na 
rzecz rozwoju Partnerstwa KOF, liczony wg liczby ludności dla Gminy Sitkówka-Nowiny wynosi brutto 
4 907,39 PLN. 

§ 3. Porozumienie, o którym mowa w  § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy Sitkówka-Nowiny. 

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

Dotychczasowa umowa dotacji na dofinansowanie projektu: „Organizacja i finansowanie Biura ZIT KOF”
obowiązywała do 31 grudnia 2019 r.

Ministerstwo właściwe ds. rozwoju pismem z dnia 13 listopada 2019 r. poinformowało Partnerstwo KOF o
zmniejszeniu od roku 2020 dotacji z POPT na wsparcie podmiotu realizującego ZIT. Łączna kwota
przedmiotowej dotacji dla Porozumienia Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2022 wyniesie
maksymalnie 1.635.906,04 zł., zaś kwota rocznego budżetu dotacji będzie co roku podlegała weryfikacji i
akceptacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W dniu 17 lipca 2020 r. została zawarta umowa z
Ministerstwem na dotację na finansowanie kosztów funkcjonowania podmiotu realizującego Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne.
Biorąc powyższe pod uwagę, Gmina Sitkówka-Nowiny jako partner Porozumienia KOF podejmuje
niniejszą uchwałę, w celu zapewnienia ciągłości realizacji wspólnych działań Porozumienia KOF w latach
2020 – 2022 mających na celu zacieśnianie i wzmacnianie Partnerstwa z perspektywą do roku 2027, w tym
realizacji zobowiązań jakie nakłada na Prezydenta Kielc Porozumienie w sprawie powierzenia zadań
Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPOWŚ na lata
2014 – 2020.

Alokacja środków UE dla Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z EFRR, w latach 2014-2020 wyniosła
68 597 514 euro.

Gmina Sitkówka-Nowiny w perspektywie finansowej 2014-2020 realizuje następujące zadania
z dofinansowaniem w ramach instrumentu ZIT KOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego:

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny,

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energie

pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny.

3. Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.

4. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny.

Łączna wartość całkowita w/w projektów to 7 023 656,26  zł, a pozyskane dofinansowanie wynosi
5 877 816,42 zł.
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