UCHWAŁA NR 26/VI/11
RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Karczew
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
i Gminy Karczew z przeznaczeniem na realizację zadań własnych:
1) XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. J. Krzewniaka – w kwocie 1 000,00 zł;
2) IV Ogólnopolska Biesiada Strażacka – przegląd orkiestr dętych na karczewskim rynku
– w kwocie 6 000,00 zł;
3) Udział Orkiestry Dętej OSP Karczew w imprezach kulturalnych i promocyjnych
– w kwocie 13 000,00 zł.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji
celowej ze środków budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 20 000,00 zł.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków
określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Otwockim a Miastem i Gminą Karczew.
§ 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 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 i Gminie Karczew, biorąc pod uwagę znaczenie realizowanych przedsięwzięć
dla społeczności całego Powiatu.
Ad. 1) XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. J. Krzewniaka.
Konkurs organizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie
i Redakcję „Głosu Karczewa”. W konkursie biorą udział autorzy wierszy z całej Polski,
a także z zagranicy. W 2010 roku na konkurs wpłynęło 327 zestawów wierszy z Polski,
Republiki Czeskiej, Szwecji, Niemiec i Hiszpanii. Środki Powiatu zostaną przeznaczone
na zakup nagród dla wyróżnionych autorów wierszy.
Konkurs jest okazją do promocji Karczewa i Powiatu Otwockiego. Finał 22. edycji
konkursu odbędzie się w czerwcu 2011 r.
Ad. 2) IV Ogólnopolska Biesiada Strażacka – przegląd orkiestr dętych na karczewskim
rynku.
Biesiada organizowana jest co roku z okazji imienin patrona strażaków – Św. Floriana.
Władze OSP i władze lokalne składają strażakom życzenia, nagradzają i wyróżniają
najbardziej zasłużonych. W ubiegłorocznej biesiadzie uczestniczyły orkiestry dęte
z powiatów grodziskiego i węgrowskiego, a także Orkiestra Dęta OSP Karczew, która działa
od 1906 r. i cieszy się coraz większym uznaniem mieszkańców i gości powiatu otwockiego.
Ad. 3 Udział Orkiestry Dętej OSP Karczew w imprezach kulturalnych i promocyjnych.
Orkiestra Dęta OSP Karczew pod batutą Zbigniewa Chodaka to jedyna w powiecie
orkiestra, która uczestniczy w najważniejszych wydarzeniach muzycznych w regionie, m.in.
Mazowieckim Festiwalu Orkiestr Dętych. Orkiestra promuje Powiat Otwocki i Karczew
podczas imprez kulturalnych i promocyjnych. Z racji dużych kosztów utrzymania orkiestry,
Powiat co roku wspiera jej działalność.
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