
UCHWAŁA NR XLIII/44/21 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI 

z dnia 26 maja 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Nowa Słupia dla Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego 

Na podstawie art. 8 h ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U  
z 2020 poz. 55 ze zm.), oraz na podstawie art. 18 ust 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art.250 i 127 ust.1 pkt 1lit.c)  ustawy o finansach 
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r.,  poz. 305), Rada Miejska w Nowej Słupi uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Postanawia się udzielić pomocy finansowej dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego przez Gminę 
Nowa Słupia w postaci dotacji celowej na ochronę wartości przyrodniczych oraz kulturowych 
z przeznaczeniem na wyposażenie w infrastrukturę turystyczną przyrodniczo –kulturalnej ścieżki 
edukacyjnej pn. „Śladem kolejki wąskotorowej”. 

§ 2. 1. Środki w kwocie 50 000 zł na zadanie wymienione w §1 zabezpieczono w budżecie gminy na rok 
2021. 

2. Realizacja pomocy nastąpi po podpisaniu umowy pomiędzy Świętokrzyskim Parkiem Narodowym 
a Gminą Nowa Słupia. 

3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w §1 zostaną określone 
w umowie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Świętokrzyskim Parkiem Narodowym a Gminą Nowa Słupia. 

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zawarcia w imieniu Gminy Nowa Słupia umowy dotyczącej udzielenia 
pomocy finansowej, o której mowa w §1. 

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

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Rafał Piasecki 
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Uzasadnienie 

W związku z realizacją zadania o charakterze związanym z ochroną wartości przyrodniczych oraz 
kulturowych udziela się dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego z przeznaczeniem na 
wyposażenie w infrastrukturę turystyczną przyrodniczo –kulturalnej ścieżki edukacyjnej pn. „Śladem 
kolejki wąskotorowej”. W/w zadanie ma na celu wzbogacenie walorów turystycznych Gminy Nowa 
Słupia. 

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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