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UCHWAŁA NR XXX/433/21
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń
Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1668), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 305), uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Gminie Miasta Toruń pomocy finansowej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego
w 2021 roku w formie dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł),
z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji 35. Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Elżbieta Piniewska
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Uzasadnienie
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest udzielenie Gminie Miasta Toruń pomocy finansowej z budżetu województwa
kujawsko-pomorskiego w 2021 roku w formie dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie organizacji 35. Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną stanowi art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz
art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którymi
samorząd województwa może udzielić innym jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej
w formie dotacji celowej. Taka pomoc musi być określona uchwałą organu stanowiącego – Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Udzielanie przez Województwo pomocy finansowej innym jednostkom samorządowym nie podlega
konsultacjom.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora należą do wydarzeń wpisanych w toruński pejzaż artystyczny.
Celem toruńskich Spotkań jest prezentacja najbardziej wartościowych zjawisk teatru jednego aktora. Chcąc
kontynuować wieloletnią tradycję organizator przeniósł realizację 35. edycji festiwalu, która się nie odbyła
w roku 2020, na tegoroczny termin (7-9 maja 2021 r.), dostosowując formułę do aktualnych ograniczeń
związanych z działalnością kulturalną. Zaprezentowane zostaną publiczności jedynie cztery spektakle, które
będą również streamingowane. Hasłem przewodnim festiwalu jest 100. rocznica urodzin Tadeusza Różewicza.
Na deskach toruńskiego teatru lalek wystąpi Wiesław Komasa, obchodzący 50-lecie pracy artystycznej
z monodramem „Różewiczogranie”, Wioletta Komar zaprezentuje monodram zatytułowany „Przyj dziewczyno
przyj…”, Agnieszka Przepiórska „Ginczanka. Przepis na prostotę życia”. W amfiteatrze widzowie będą mogli
obejrzeć monodram Szekspirowski w wykonaniu Piotra Kondrata. Planowany koszt festiwalu wynosi
51.000,00 zł. Na jego organizację pozyskano środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w wysokości 30.000,00 zł. Dofinansowanie festiwalu z budżetu województwa kwotą w wysokości
10.000,00 zł stanowić będzie 19,6 % wartości zadania.
5. Ocena skutków regulacji:
Wsparcie organizacji 35. Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora w ramach sprawowanego przez
Samorząd Województwa ustawowego mecenatu nad działalnością kulturalną pozwoli na utrzymanie wysokiego
poziomu artystycznego festiwalu i jego atrakcyjności. Środki na ten cel zaplanowano w budżecie województwa
na rok 2021 w dziale 921, w rozdziale 92195, w zadaniu: Upowszechnianie kultury. Przyjęcie niniejszej
uchwały będzie podstawą do zawarcia umowy z Gminą Miasta Toruń.
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