UCHWAŁA NR X/191/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 23 września 2019 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 2019 r. poz. 512 i 1571), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622 i poz. 1649), uchwala
się, co następuje:
§ 1. Udziela się Gminie Miasta Toruń pomocy finansowej z budżetu województwa
kujawsko-pomorskiego w 2019 roku w formie dotacji celowej w wysokości 15.000,00 zł
(słownie: piętnaście tysięcy zł), z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji
34. Toruńskich Spotkań Jednego Aktora.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest udzielenie Gminie Miasta Toruń pomocy finansowej
z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku w formie dotacji celowej
w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji 34. Toruńskich
Spotkań 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 KujawskoPomorskiego.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Udzielanie przez Województwo
samorządowym nie podlega konsultacjom.
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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, gdzie równie istotną i ważną rolę ogrywa
osobowość sceniczna twórcy jak i temat, który jest poruszany. Tegoroczna 34. edycja
festiwalu odbędzie się 22-24 listopada 2019 r. pod kierownictwem artystycznym Wiesława
Gerasa. Na deskach toruńskiego teatru lalek zaprezentuje się m.in. Ewa Błaszczyk, Irena Jun,
Pip Utton, Aleksander Rubinovas, Wojciech Kowalski, Bartosz Rułka, Wiesław Komasa,
Krzysztof Gordon. Organizatorem festiwalu jest Teatr „Baj Pomorski” w Toruniu – miejska
instytucja kultury, dla której funkcję organizatora pełni Gmina Miasta Toruń. Planowany
koszt festiwalu wynosi 129. 845,00 zł. Na jego organizację pozyskano środki z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 50.000,00 zł. Gmina Toruń wsparła
organizację festiwalu kwotą 40 000,00 zł. Dofinansowanie festiwalu z budżetu województwa
kwotą w wysokości 15.000,00 zł stanowić będzie 11,55 % wartości zadania.
5. Ocena skutków regulacji:
Wsparcie organizacji 34. Toruńskich Spotkań 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 2019 w Dziale
921, w rozdziale 92195, w zadaniu: Upowszechnianie kultury. Przyjęcie niniejszej uchwały
będzie podstawą do zawarcia umowy z Gminą Miasta Toruń.

