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Projekt

z dnia  15 września 2010 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia .................... 2010 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania: utrzymanie 
bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz na realizację projektu związanego 
z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej "Porównania" realizowanego przez Biuro Wystaw 

Artystycznych. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miasta 
Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Sandomierz pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu 
z przeznaczeniem na realizację zadania: utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych 
w Sandomierzu oraz realizacja projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi sandomierskiej 
"Porównania" realizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
budżetu na 2010 rok, w wysokości 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych). 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 
określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Sandomierz a Powiatem Sandomierskim. Do zawarcia umowy 
upowaznia się Burmistrza Miasta Sandomierza. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, 
obejmujących m. in. sprawy kultury, w tym sprawy bibliotek gminnych i innych instytucji kultury. Do tych 
ostatnich należy z pewnościa działające na terenie Sandomierza Biuro Wystaw Artystycznych. Zadania te gmina 
może realizować w drodze współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, co wynika z art. 10 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 
Ustawodawca zezwala równiez jednostkom samorządu terytorialnego na udzielanie innym jednostkom samorządu 
terytorialnego pomocy finansowej, okreslonej przez organ stanowiacy jednostki samorzadu terytorialnego odrebna 
uchwałą. Z tego też względu, mając na uwadze zaistniałą potrzebę udzielenia Powiatowi Sandomierskiemu 
pomocy finansowej związanej z utrzymaniem i funkcjonowaniem Biura Wystaw Artystycznych, Gmina 
Sandomierz może przystąpić do współdziałania z Powiatem Sandomierskim w przedmiotowej sprawie. 


