UCHWAŁA NR 25/VI/11
RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Otwocka na realizację
zadań własnych
Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 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. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.) w związku z uchwałą Nr 22/V/2011 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2011 z późniejszymi zmianami uchwala się,
co następuje :
§ 1. Udziela się z budżetu Powiatu Otwockiego pomocy finansowej dla Miasta
Otwocka z przeznaczeniem na realizację zadań własnych:
1) III Konkurs Piosenki Różnej o zasięgu powiatowym – w kwocie 500,00 zł;
2) 85. lecie Teatru Amatorskiego w Otwocku – spektakle teatralne w gminach
– w kwocie 5 000,00 zł;
3) VIII Powiatowy Festiwal Kultury – w kwocie 15 000,00 zł;
4) Otwocki Piknik Archeologiczny – w kwocie 1 000,00 zł;
5) Ludowe Klimaty – Noc Świętojańska 2011 – 25.lecie zespołu ludowego Mlądz
– w kwocie 1 000,00 zł;
6) Pożegnanie Lata – w kwocie 20 000,00 zł;
7) Wystawa sprzętu pożarniczego PSP i OSP – w kwocie 2 000,00 zł.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji
celowej ze środków budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 44 500,00 zł.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków
określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Otwockim a Miastem Otwock.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz Starostwa
Powiatowego w Otwocku.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Tomasz Atłowski

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wydatki budżetu jednostki samorządu
terytorialnego przeznacza się m.in. na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu
terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący. Stąd konieczność
podjęcia przez Radę Powiatu niniejszej uchwały.
Rada Powiatu w Otwocku postanowiła udzielić pomocy finansowej w formie dotacji
celowej Miastu Otwock, biorąc pod uwagę znaczenie realizowanych przedsięwzięć dla
społeczności całego Powiatu.
Ad. 1) III Konkurs Piosenki Różnej o zasięgu powiatowym
Konkurs organizowany jest przez Otwockie Centrum Kultury. W konkursie biorą
udział dzieci i młodzież z terenu całego powiatu. Finał konkursu odbędzie się podczas VIII
Powiatowego Festiwalu Kultury w maju 2011 r. Środki z budżetu zostaną przeznaczone
na zakup nagród dla laureatów konkursu.
Ad. 2) 85. lecie Teatru Amatorskiego w Otwocku – spektakle teatralne w gminach
Amatorski Teatr Miejski im. S. Jaracza jest najstarszym amatorskim teatrem w kraju. Z okazji
85. lecia działalności teatr wystawi swoje spektakle we wszystkich gminach Powiatu
Otwockiego. Będzie to doskonała okazja do zainteresowania mieszkańców powiatu sztuką
sceniczną oraz promocji otwockiego teatru i powiatu. Przeznaczone środki zostaną
wykorzystane na pokrycie kosztów transportu oraz wydruki materiałów informacyjnych.
Ad. 3) VIII Powiatowy Festiwal Kultury
VIII Powiatowy Festiwal Kultury odbędzie się w dniach 28 – 29 maja br. Dwudniowa
plenerowa impreza jest okazją do poznania historii i tradycji regionu, kultury i sztuki
poszczególnych miast i gmin, a także prezentacji dzieł lokalnych artystów, działalności
stowarzyszeń i wytwórców produktów regionalnych. Tegoroczny festiwal organizowany jest
przez Miasto Otwock i Otwockie Centrum Kultury. Środki finansowe przeznaczone zostaną
na sfinansowanie występów estradowych i techniki scenicznej.
Ad. 4) Otwocki Piknik Archeologiczny
Co roku w Muzeum Ziemi Otwockiej odbywa się „Otwocki Piknik Archeologiczny”.
Impreza z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych z wielu gmin powiatu otwockiego ma
na celu przekazanie wiedzy o archeologii i dawnych dziejach regionu. Środki Powiatu zostaną
przeznaczone na zakup drewna do budowy elementów konstrukcji i wyposażenia.
Ad. 5) Ludowe Klimaty - Noc Świętojańska 2011
Impreza odbywa się co roku, ciesząc się uznaniem wśród mieszkańców powiatu,
zarówno dzieci, jak i dorosłych. Celem imprezy jest przybliżenie jej uczestnikom tradycji
ludowych regionu poprzez gry, zabawy i warsztaty. W 2011 r. „Ludowe Klimaty” są okazją
do promocji ziemi otwockiej i powiatu otwockiego. Środki z budżetu przeznaczone zostaną
na pokrycie kosztów występu estradowego.

Ad. 6) Pożegnanie Lata
Impreza, której robocza nazwa brzmi „Pożegnanie Lata – IV Gala Biznesu Powiatu
Otwockiego”, organizowana jest przez Miasto Otwock. To impreza o charakterze masowym
z udziałem przedstawicieli różnych środowisk z terenu całego powiatu otwockiego.
Ad. 7) Wystawa sprzętu pożarniczego OSP i PSP
Wystawa organizowana w ramach otwockiej Majówki przez Otwockie Centrum
Kultury. W programie imprezy planowane są atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wystawa ma na celu prezentację sprzętu pożarniczego z różnych gmin powiatu, a także
przybliżenie mieszkańcom powiatu działalności jednostek OSP i PSP. Przyznane środki
zostaną wykorzystane na zakup artykułów spożywczych oraz jednorazówek.

Przewodniczący Rady
Tomasz Atłowski

