
UCHWAŁA Nr XIX/520/16 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 30 maja 2016 r. 

 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Opalenica 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 ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.                         
o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016 r. poz.486), Sejmik Województwa Wielkopolskiego 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 
Udziela się w 2016 r. pomocy finansowej Gminie Opalenica w wysokości 30.000 zł (słownie: 
trzydzieści tysięcy złotych) na realizację przedsięwzięcia  w zakresie kultury  pn. „Realizacja wydarzeń 
związanych z obchodami 1050 rocznicy Chrztu Polski w Opalenicy”. 
 
  

§ 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 
 
 
W związku z przypadającą w tym roku 1050. rocznicą Chrztu Polski, Gmina Opalenica planuje 
zorganizowanie w dniach 10-12 czerwca br. otwartego wydarzenia plenerowego poświęconego temu 
doniosłemu dla dziejów Wielkopolski i naszej ojczyzny faktowi historycznemu.  
 
Rocznica Chrztu jest obecna w kalendarzu uroczystości ogólnopolskich. Tymczasem inicjatywa 
samorządu Opalenicy skupia się na regionalnym i lokalnym aspekcie świętowania  tego wydarzenia, 
chcąc sprowadzić obchody do wymiaru jak najbliższego mieszkańcom, jednocześnie zapraszając 
mieszkańców Wielkopolski. Program uroczystości jest bogaty i różnorodny, dzięki czemu formy 
przekazu historii naszych dziejów są skierowane do szerokiego grona odbiorców, niezależnie od wieku 
czy wykształcenia. Zaplanowano m.in.:  rekonstrukcję wioski wojów, prezentację programu 
artystycznego dedykowanego obchodom rocznicowym, konkursy tematyczne dla najmłodszych 
mieszkańców, a także inicjatywy sportowe i kulinarne, odnoszące się do rocznicy. Pozwoli to na 
zaangażowanie lokalnej i regionalnej społeczności w poznawanie nie tylko faktów historycznych, ale 
przede wszystkim zrozumieniu korzeni naszej tradycji, dzięki którym powstała współczesna Polska i 
składające się na nią małe ojczyzny.   
Planowane wydarzenie posiada też walor artystyczny i kulturotwórczy: głównym punktem obchodów 
ma być autorski spektakl koncentrujący się na akcie przyjęcia chrztu przez Mieszka I – z udziałem 
dzieci i młodzieży lokalnej szkoły oraz zawodowej aktorki z Teatru Nowego w Poznaniu. Spektakl 
będzie wystawiany nie tylko podczas dwudniowych obchodów, ale również w różnych lokalizacjach 
do końca 2016 roku. 
Opalenickie obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski wpisują się w nurt partycypacji i świadomego 
uczestnictwa w kulturze – widz nie jest jedynie odbiorcą przekazywanych treści, ale uczestniczy w 
wydarzeniu w aktywny sposób. Ważna jest również więź międzypokoleniowa- w wydarzeniu będą 
brać wszystkie grupy wiekowe, zarówno uczniowie i nauczyciele opalenickich szkół jak i seniorzy 
skupieni w sekcji historycznej Opalenickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.   
Projekt Gminy Opalenica wpisuje się w rocznicowy rok w sposób szczególny udowadniając, że 
wielkie wydarzenia mogą być prezentowane nie tylko w skali ogólnopolskiej, zaś efekt tych działań 
będzie doskonałym przykładem dla innych samorządów w kraju. 
 

Środki finansowe na ten cel zostały zaplanowane w budżecie Województwa Wielkopolskiego 
na rok 2016 w dziale 921, rozdziale 92195 § 2710 w formie dotacji celowej na pomoc finansową 
udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego (na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących) w kwocie 30.000 złotych. 
 
Zgodnie z art. 220 ust. 2 ustawy o finansach publicznych bezpośrednią podstawą przekazania pomocy 
finansowej, o której mowa w niniejszej uchwale, będzie umowa. 
 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 
 
 

 

 
 

 


