UCHWAŁA NR XXXVII/887/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie Miastu Poznań

Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 486, z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, z późn. zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego
uchwala, co następuje:

§1
Udziela się Miastu Poznań pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości
500 000 zł (słownie pięciuset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie produkcji
pełnometrażowego fabularyzowanego filmu dokumentalnego pt. Wielkie Polskie Powstanie
realizowanego przez Miasto Poznań jako jego zadanie własne.
§2
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków określone
zostaną w umowie zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Poznań.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXVII/887/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie Miastu Poznań

Na podstawie art. 8a i 11 ust.2 pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.
U. z 2016 r., poz. 486 późn. zm.), w związku z artykułem 216 ust. 2 pkt. 5, art. 220 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, z późn. zm.) działania bieżące
lokalnego samorządu terytorialnego mogą być wspierane finansami samorządu województwa.
Przedmiot pomocy – film dokumentalny – jest realizacją zadania własnego Miasta Poznania.
Dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 500 000 zł przekazana zostanie
poprzez zawarcie stosownej umowy z Miastem Poznań. Będzie ona częścią budżetu przeznaczonego na
realizację fabularyzowanego film dokumentalnego pt. Wielkie Polskie Powstanie w reżyserii Grzegorza
Packa, wg scenariusza Joanny Pelczar i Adama Pleskaczyńskiego. Całość budżetu oszacowana przez
producentów to 5 535 000 zł netto. Miasto Poznań ze środków własnych przeznacza na dofinansowanie
1 000 000 zł netto. Film powstaje z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, ma
służyć jej upamiętnieniu i łączyć w równym stopniu warstwę merytoryczną i artystyczną. Stanowi także
istotny element w promocji powstającego Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Poza okolicznościową
emisją na antenach TVP S.A. – nadawcy ogólnopolskiego – film ma stanowić w przyszłości zasób
Muzeum Powstania Wielkopolskiego, wykorzystany w multimedialnej ekspozycji muzealnej.
Środki w wysokości 500 000 zł zostały zabezpieczone w budżecie Województwa Wielkopolskiego na
2017 rok w dziale 750, rozdziale 75075, paragrafie 2710.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego jest
zasadne.
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