KOPIA

UCHWAŁA NR XXXIX/955/17
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2017 r.

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 2017 r., poz. 2077) oraz art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.), Sejmik Województwa
Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§1
Udziela się w 2018 roku pomocy finansowej Miastu Leszno w wysokości 1.400.000 zł
(słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych 00/100) 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.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIX/955/17
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Województwo Wielkopolskie i Miasto Leszno porozumiało się w 2016 roku, by działalność przejętej
przez Miasto Leszno w 2016 roku instytucji kultury (CKiS w Lesznie obecnie Teatr Miejski
w Lesznie) – została dofinansowana z budżetu Województwa Wielkopolskiego
w wysokości 1.400.000 złotych rocznie w latach 2016 – 2025.
Stąd też w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok (dział 921, rozdział 92106,
§ 2710) zostały zabezpieczone środki finansowe na realizację przedsięwzięcia w zakresie kultury
pn. „Dofinansowanie działalności instytucji kultury – Teatru Miejskiego w Lesznie,
dla której organizatorem jest Miasto Leszno” w formie dotacji celowej na pomoc finansową udzielana
między jednostkami samorządu terytorialnego (na dofinansowanie własnych zadań bieżących)
w kwocie 1.400.000 zł i wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne.
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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