
Uchwała Nr XIX/232/2016 
Rady Miejskiej Kalisza 
z dnia 4 lutego 2016 r. 

 
 
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania               
z zakresu kultury.  
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U       
z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.)  oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5  i art. 220 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje:  
 
 

§ 1. 
 

Udziela się pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację w 2016 roku                              
56. Kaliskich Spotkań Teatralnych przez Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu                 
w wysokości 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). 

 
§ 2. 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy, o której mowa w § 1 określi umowa. 
 
 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza 

           /…/ 
                                                                                                                        Andrzej Plichta 
 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XIX/232/2015 Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 4 lutego 2016 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury.  

 
 

Przyznana przez Miasto Kalisz pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego 
pozwoli na organizację przez Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu 56. Kaliskich 
Spotkań Teatralnych.  

Z uwagi na to, że bezpośrednim realizatorem zadania jest instytucja kultury, której 
Organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego zachodzi konieczność 
przekazania przyznanych środków budżetowych w wysokości 200.000 zł za pośrednictwem 
Województwa Wielkopolskiego i zawarcia w tej mierze odpowiedniej umowy. 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym           
(Dz. U. z 2015 r, poz. 1515 z późn. zm.) gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia 
jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom 
samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 
 
 

Prezydent 
       Miasta Kalisza 

    /…/ 
Grzegorz Sapiński  

 
 


