
UCHWAŁA NR XVI/88/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/42/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie 
udzielenia z budżetu Gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa 

Świętokrzyskiego na wykonanie przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania pn. 
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr. 

756 polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od 
km 20+400 do km 24+200.”

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

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr LI/42/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie 
udzielenia z budżetu Gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego na 
wykonanie przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania pn. Opracowanie dokumentacji 
projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr. 756 polegająca na budowie ciągu pieszo – 
rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200.” w ten sposób, że:

1) §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1 zostanie udzielona w formie dotacji 
celowej ze środków budżetu na 2020 rok w wysokości 200 000,00 (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100).

2) w §2 słowo „Wójta” zastępuje się słowem „Burmistrza”,

3) w §3 słowa „Wójtowi Gminy Nowa Słupia” zastępuje się słowami „Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa 
Słupia”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia.

§ 3. Tekst uchwały, o której mowa w §1 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą oraz 
uchwałą nr LVII/86/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 3 października 2018 r. stanowi załącznik do Uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 
Przewodniczący Rady 

Miejskiej

Jerzy Roman
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Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Kielcach postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr. 756 polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW
756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200”, z wyłonionym Wykonawcą podpisano
Umowę, zgodnie z którą termin realizacji zadania upływa dniem 10.01.2020 r.

W związku z powyższym Inwestor – Województwo Świętokrzyskie, wystąpił do tut. Urzędu z prośbą
o podpisanie stosownego aneksu, który będzie podstawą złożenia wniosku do Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego o przesunięcie środków finansowych w planie rzeczowo – finansowym na rok 2020.

Podjęcie Uchwały pozwoli Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia na zawarcie aneksu z Województwem
Świętokrzyskim, którego podpisanie umożliwi zrealizowanie w/w zadania.

Mając na uwadze powyższe konieczne było dokonanie zmiany przedmiotowej uchwały celem
zaktualizowania terminu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa
Świętokrzyskiego.
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