UCHWAŁA Nr XXI/554/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 18 lipca 2016 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań 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.
Udziela się w 2016 r. pomocy finansowej Miastu Poznań w wysokości 6.000 zł (słownie: sześć-tysięcy-złotych 00/100) na realizację przedsięwzięcia w zakresie kultury, pn. „Budowa nagrobka
kpt. pil. Kazimierza Spornego na Cmentarzu Komunalnym Miłostowo w Poznaniu”, które będzie
realizowane przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1

Uzasadnienie
Kapitan pilot Kazimierz Sporny urodził się 17 lutego 1916 r. w Poznaniu. Przed II wojną światową
służył m.in. w 3. Pułku Lotniczym w Poznaniu. Po kampanii wrześniowej przedostał się przez Francję
do Wielkiej Brytanii. Walczył w składzie dywizjonów myśliwskich polskich i brytyjskich, w tym
m.in. w 302 Dywizjonie Myśliwskim „Poznańskim”, 303 Dywizjonie Myśliwskim Warszawskim
im. Tadeusza Kościuszki i Polskim Zespole Myśliwskim znanym jako „Cyrk Skalskiego”. Zmarł
17 maja 1949 r., został pochowany w Londynie.
Prochy kpt. pil. K. Spornego zostaną sprowadzone do Poznania 25 sierpnia 2016 r. i pochowane,
zgodnie z ceremoniałem wojskowym, w Kwaterze Lotników na Cmentarzu Komunalnym Miłostowo.
Uroczystość zostanie ujęta przez Ministerstwo Obrony Narodowej w planie obchodów Święta
Lotnictwa, przypadającego 28 sierpnia.
Kpt. pil. Kazimierz Sporny, Poznaniak, zaliczany jest do grona najwybitniejszych pilotów bojowych
II wojny światowej. Upamiętnienie jego postaci i dokonań współtworzy świadomość dziedzictwa,
przez co jest również elementem edukacji patriotycznej.
Środki finansowe na ten cel – „Budowa nagrobka kpt. pil. Kazimierza Spornego na Cmentarzu
Komunalnym Miłostowo w Poznaniu” – zostały zaplanowane w budżecie Województwa
Wielkopolskiego na rok 2016 w dziale 921, rozdziale 92195 § 6300 w formie dotacji celowej na pomoc
finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego (na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) w kwocie 6.000 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.
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