UCHWAŁA NR IX/152/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski

Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.1), 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 ze zm. 2), uchwala się, co
następuje:
§ 1. Udziela się Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski pomocy finansowej
z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku w formie dotacji celowej
w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł), z przeznaczeniem na
dofinansowanie organizacji IX Aleksandrowskiego Międzynarodowego Festiwalu „Dwóch
Cesarzy”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379
i poz.1072.
2
Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911,
poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz.. 238 i poz. 532.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest udzielenie Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski
pomocy finansowej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku w formie
dotacji celowej w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji
IX Aleksandrowskiego Międzynarodowego Festiwalu „Dwóch Cesarzy” .

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

pomocy

finansowej

innym

jednostkom

samorządowym nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:
Aleksandrowski Międzynarodowy Festiwal „Dwóch Cesarzy” jest jedną z bardziej
interesujących propozycji kulturalnych w regionie, zawierających zarówno oryginalny
pomysł promocyjny jak i nowatorską formułę prezentacji dziedzictwa kulturowego.
W ramach festiwalu organizowany jest cykl koncertów, prezentujących muzykę różnych
narodowości i kultur bezpośrednio związanych z historią miasta i jego wielokulturowością.
Wszystkie koncerty są bezpłatne. Różnorodny repertuar sprawia, że aleksandrowski festiwal
cieszy się dużym uznaniem mieszkańców regionu. Celem przedsięwzięcia jest nie tylko
promocja muzyki klasycznej ale także zwrócenie uwagi na problem rekonstrukcji
i zagospodarowania

architektonicznego

kompleksu

dworca,

będącego

jednym

z najciekawszych zabytków architektury kolejowej w Polsce. Tegoroczny Festiwal odbędzie
się w dniach 21-23 sierpnia 2015 r. Koszt jego organizacji wynosi 30.000,00 zł, z tego
10.000,00 zł pokryje Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski (33,33 % wartości zadania)
a 20.000,00 zł Województwo Kujawsko-Pomorskie (66,67 % wartości zadania).

5. Ocena skutków regulacji:
Wsparcie organizacji IX Aleksandrowskiego Międzynarodowego Festiwalu „Dwóch
Cesarzy”, w ramach sprawowanego przez Samorząd Województwa ustawowego mecenatu
nad działalnością kulturalną pozwoli na jego realizację i utrzymanie wysokiego poziomu
artystycznego. Środki na ten cel zaplanowano w budżecie województwa na rok 2015 w Dziale
921, w rozdziale 92195, w zadaniu: Upowszechnianie kultury. Przyjęcie niniejszej uchwały
będzie podstawą do zawarcia umowy z Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski .

