Uchwała nr XXXVIII/761/13
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 października 2013 r.

w sprawie:

wyraŜenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej
przez Województwo Wielkopolskie Miastu i Gminie Murowana Goślina

Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Sejmik
Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§1
WyraŜa się zgodę na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej
w formie dotacji celowej Miastu i Gminie Murowana Goślina w kwocie 100.000 zł (słownie: sto
tysięcy zł 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przygotowanie
pakietu opracowań scenariuszowych dla widowiska plenerowego o dziejach Polski, którego
premiera odbędzie się w 2016 roku”.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały

Województwo Wielkopolskie udziela pomocy finansowej jednostkom samorządu
terytorialnego, które realizują projekty kulturalne o duŜym zasięgu i potencjale, mające istotne
znaczenie dla promocji regionu.
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina złoŜył wniosek o dofinansowanie
widowiska plenerowego o tematyce historycznej, które stanowić będzie preludium do większej
formy spektakularnego przedstawienia teatralno-muzycznego, przygotowywanego na rok 2016
z okazji 50-lecia Milenium Chrztu Polski. Koszty realizacji projektu wynoszą 180.000 zł, w tym
udział Samorządu Województwa Wielkopolskiego stanowi kwotę 100.000 zł.
Przekazane przez Województwo Wielkopolskie środki finansowe umoŜliwią
opracowanie scenariusza do monumentalnego widowiska o dziejach Polski - zwłaszcza
początkach państwa polskiego - ze szczególnym podkreśleniem historycznej roli Wielkopolski.
Projekt ten - mający charakter artystyczny, edukacyjny, społeczny - będzie waŜnym
wydarzeniem nie tylko dla mieszkańców Wielkopolski, ale takŜe turystów, odwiedzających nasz
region (takŜe w związku ze Światowymi Dniami MłodzieŜy w Krakowie w 2016 roku
i Pielgrzymką Ojca św. Franciszka do Polski). Widowisko zostanie pokazane dwudziestokrotnie,
skupiając łącznie ok. 100 tys. widzów. Będzie przedsięwzięciem z załoŜenia corocznym,
prezentowanym w doskonalonych artystycznie i technicznie wersjach. Wzorem dla
wielkopolskich twórców jest park historyczny „Puy du Fou” we Francji, z którym planowana
jest, w ramach zadania, współpraca.
Zadanie realizowane będzie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej
Goślinie, dla której organizatorem jest gmina Murowana Goślina.
Środki finansowe na realizację projektu zabezpieczono w budŜecie Województwa
Wielkopolskiego na rok 2013 (dział 921, rozdział 92109, § 2710).
W związku z powyŜszym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

