
 
 

Uchwała  Nr XXIII/406/09 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  

z dnia  9 lutego 2009 r. 
 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/269/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 27 maja 2008r. w sprawie przyjęcia Programu Inwestycji Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego 2007 – 2013. 

 

Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz.U.  z 2001 r. Nr 142,  poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 3 tejŜe 

ustawy w związku z art. 15 ust. 4 pkt 2  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.  z  2006 r. Nr 227,  poz. 1658 z późn. zm.)  uchwala się, 

co następuje: 

 
§ 1 

 
Traci moc uchwała Nr XV/269/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 maja 

2008r. w sprawie przyjęcia Programu Inwestycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

2007 – 2013 wraz z późn. zm. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.  

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 

  Przewodniczący Sejmiku   
 
   Tadeusz Kowalczyk 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 do uchwały Nr  XXIII/406/09  

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  

z dnia 9 lutego 2009 r.  

w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/269/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

27 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu Inwestycji Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego 2007 – 2013. 

 

W związku z wejściem w Ŝycie ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych 

ustaw w związku z wdraŜaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. z 2008,  

Nr 216, poz. 1370) dokonującej zmian w przepisach ustawy o samorządzie województwa oraz 

ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Program Inwestycji Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego 2007 – 2013 nie jest spójny z obowiązującym od 1 stycznia 

prawem. Nie spełnia on bowiem wszystkich przesłanek nowego terminu ustawowego tj. 

„programu rozwoju”. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju program rozwoju posiada m.in. plan finansowy, wskaźniki i sposób monitorowania 

programu. Tymczasem Program Inwestycji jest zbiorem inwestycji finansowanych lub 

współfinansowanych z budŜetu województwa w latach 2007-2013. Ustawowy „program 

rozwoju” nie jest takŜe uchwalany przez organ stanowiący województwa, lecz przez Zarząd 

Województwa zgodnie ze znowelizowaną treścią art. 19 ust. 3 ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju. 

Ponadto jednym z głównych powodów uchwalenia Programu Inwestycji było 

zapewnienie współfinansowania zadań, o które ubiegał się Samorząd Województwa 

Świętokrzyskiego w ramach programów operacyjnych finansowanych z funduszy Unii 

Europejskiej w okresie programowania 2007-2013. Obecnie planowane jest uchwalenie, przez 

organ stanowiący województwa, Wieloletniego Programu Inwestycyjnego stanowiącego 

załącznik do uchwały budŜetowej Województwa Świętokrzyskiego – zabezpieczającego 

środki na sfinansowanie w/w zadań. 

W związku z powyŜszym istnieje konieczność uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia 

Programu Inwestycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 2007 – 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




