
UCHWAŁA NR 1X7137/2019
RADY MIASTA KIELCE

z dnia 14 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej
z przeznaczeniem na przedsięwzięcia slużące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych

w Kielcach oraz sposobu jej rozliczania i kontroli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018r. póz. 994, z późn. zm.11), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. póz. 2077 z późn. zm.2)) oraz art. 17 ust. l i 2 ustawy z dnia
13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017r. póz. 2176)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§1-

W uchwale Nr LIV/1204/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia

trybu postępowania o udzielanie dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące

rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Kielcach oraz sposobu jej rozliczania i kontroli,

zwanej dalej „Uchwałą", wprowadza się następujące zmiany:

1) w Regulaminie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kielce rodzinnym ogrodom

działkowym z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi ogrodów działkowych,

stanowiącym załącznik nr l do Uchwały:

a) w dziale II. ust. 5. otrzymuje brzmienie:

„5. Dotacja może być przyznana dla danego ROD nie częściej niż raz na 3 lata,

z zastrzeżeniem ust. 5a",

b) w dziale II. po ust. 5 dodaje się ust. 5a o następującym brzmieniu:

„5a. W przypadku gdy w danym roku budżetowym pozostaną niewykorzystane środki

przeznaczone na udzielenie dotacji, dopuszcza się jej udzielenie, także dla ROD-ów, które

w okresie ostatnich trzech lat taką dotację otrzymały".

2) Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kielce

rodzinnym ogrodom działkowym stanowiący załącznik do Uchwały otrzymuje brzmienie

określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

1 1 1 . Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. póz. 1000, 1349, 1432,
2500.

212. Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z2018r. póz. 62, 1000, 1366,
1669, 1693,2245,2354,2500.



§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Świętokrzyskiego.

Kamil Sucha


