UCHWAŁA Nr XXV/703/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłodawa 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 2016 poz. 1870) 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 Gminie Kłodawa w wysokości 6.100 zł (słownie: sześć
tysięcy sto złotych 00/100) na realizację przedsięwzięcia w zakresie kultury, pn. „Renowacja nagrobka
Leopolda Płaczkiewicza – powstańca styczniowego”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Leopold Płaczkiewicz urodził się w Brdowie (aktualnie gmina Babiak) w Królestwie Kongresowym.
Wziął udział w powstaniu styczniowym przeciwko Imperium Rosyjskiemu, którego granice
obejmowały część Wielkopolski z Kaliszem, Choczem i Pyzdrami. Zmarł w 1918 r. Obok Rocha
Szurgocińskiego był najbardziej znanym powstańcem styczniowym, pochodzącym z ziemi
kłodawskiej; obaj spoczywają na cmentarzu parafialnym w Kłodawie.
Zadbanie o miejsce spoczynku, upamiętnienie postaci Leopolda Płaczkiewicza, a przez to historii
Polski II połowy XIX wieku i jej burzliwej drogi do niepodległości, współtworzy świadomość
dziedzictwa i jest ważnym elementem edukacji patriotycznej.
Środki finansowe na ten cel – „Renowacja nagrobka Leopolda Płaczkiewicza - powstańca
styczniowego”– pochodzić będą z budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2016
z działu 921, rozdziału 92195 § 2710 w formie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego (na dofinansowanie własnych zadań bieżących) w kwocie 6.100
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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