Uchwała nr XLVII/912/14
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Kalisz na zadanie z zakresu kultury
Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013
r. poz.596 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Sejmik Województwa
Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§1
Udziela się pomocy finansowej Miastu Kalisz w kwocie 80.000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy
złotych) w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. KALISZ FENIKS
1914-2014, tj. koncertu plenerowego związanego z obchodami upamiętniającymi setną rocznicę
zburzenia i odbudowy Kalisza.
§2
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia
środków określone zostaną w umowie zawartej między Województwem Wielkopolskim
a Miastem Kalisz.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Prezydent Miasta Kalisza zwrócił się do Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o udzielenie
pomocy finansowej Miastu Kalisz na organizację Wielkiego Koncertu plenerowego, który ma
stanowić punkt kulminacyjny obchodów upamiętniających setną rocznicę zburzenia i obudowy
Kalisza – pierwszego w historii nowoŜytnej ataku wojskowego na ludność cywilną. Koncert jest
zaplanowany na 22 sierpnia 2014 r. i ma się odbyć na Placu Bogusławskiego. W trakcie koncertu
zostanie wykonana specjalnie zamówiona na tę okazję muzyka skomponowana przez Adama
Klocka z oprawą słowną Ewy Lipskiej.
W koncercie wezmą udział filharmonicy kaliscy (Filharmonia Kaliska będzie bezpośrednim
realizatorem zadania), chór Collegium Cantorum oraz zaproszeni muzycy. Koncert ma być
zarejestrowany przez telewizję publiczna oraz utrwalony na płycie DVD.
Środki na cel w budŜecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2014 zostały zaplanowane w:
Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
Rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
§ 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową, udzielana między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
W związku z powyŜszym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione

