
UCHWAŁA Nr XIX/519/16 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 30 maja 2016 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Leszno na zadanie                    

w zakresie kultury 

 

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                            
o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 486), Sejmik Województwa Wielkopolskiego 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 
W uchwale nr XVI/436/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r.                                

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Leszno § 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Udziela się w 2016 r. pomocy finansowej Miastu Leszno w wysokości 1.100.000 zł (słownie: jeden 

milion sto tysięcy złotych) na realizację przedsięwzięcia w zakresie kultury pn. Dofinansowanie 

działalności instytucji kultury – Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno.” 

  
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 3. 

  
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
 
 
 



U z a s a d n i e n i e 
do uchwały nr XIX/519/16 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 maja 2016 r. 

 
 
 
Uchwałą nr XVI/436/16 z dnia 21 marca 2016 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego udzielił 

Miastu Leszno pomocy finansowej na przedsięwzięcie pn. Dofinansowanie działalności przekazanej Miastu 

instytucji kultury (CKiS) w Lesznie.  

 
Organizatorem Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie do 31 marca 2016 r. było Województwo 

Wielkopolskie, a od dnia następnego -  Miasto Leszno. Jednocześnie uchwałą Nr XX/258/2016 Rady 

Miejskiej Leszna z 24 marca 2016 r. (Dz.Urz. Woj. Wlkp.  z 2016 r. poz. 2647) zmieniona została 

nazwa przejętej od Województwa instytucji kultury na Teatr Miejski w Lesznie (wejście w życie                             

1 kwietnia br.) oraz został jej nadany statut (wejście w życie 21 kwietnia br.), który przewiduje 

przeważającą działalność artystyczną, teatralną. 

 
Ze względu na zmianę przedmiotu działalności przekazanej instytucji kultury, niezbędne będzie 

dokonanie zmiany w budżecie Województwa Wielkopolskiego tak, by środki finansowe przeznaczone 

na pomoc finansową mogły być przekazane na działalność teatru, a nie centrum kultury i sztuki,                     

tj. z Rozdziału 92113 – Centra kultury i sztuki na Rozdział 92106 – Teatry. 

 
Dlatego też konieczna jest uprzednia zamiana nazwy przedsięwzięcia w sposób odzwierciedlający 

przeznaczenie pomocy finansowej, tj. z  Dofinansowanie działalności przekazanej Miastu instytucji kultury 

(CKiS) w Lesznie na Dofinansowanie działalności instytucji kultury – Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której 

organizatorem jest Miasto Leszno. 

 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 


