UCHWAŁA NR XXXI/274/17
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
z dnia 10 stycznia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kotla
Na podstawie art.10 ust.2, w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ), w związku z art.216 ust.2 pkt 5 i art. 22, ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) oraz art. 47 ust.1 i ust. 2 ustawy
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz.198), uchwala
się, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się udzielić pomocy finansowej w kwocie 10.000,00zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych
00/100) w formie dotacji celowej Gminie Kotla z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych
z organizacją przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym pn. 23 Festiwal Piosenki Poetyckiej „Stachuriada 2017”.
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 powyższej uchwały zostanie zrealizowane
Gminy Miejskiej Głogów.

ze środków budżetowych

3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji zostaną określone
zawartej pomiędzy Gminą Miejską Głogów a Gminą Kotla.

w umowie

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Koliński
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UZASADNIENIE
Gmina Kotla za pośrednictwem swojej instytucji kultury, tj. GOKiS organizuje corocznie imprezę
kulturalną pn. „Stachuriada” w której biorą liczny udział mieszkańcy Głogowa. Powyższa inicjatywa
stanowi kolejną edycję wieloletnich starań związanych z wykorzystaniem dorobku i potencjału lokalnych
artystów, również głogowskich, których twórczość wywarła duży wpływ na rozwój m.in. Głogowa,
społeczności naszego miasta oraz środowiska kulturalnego i artystycznego.
Poprzez wsparcie w/w przedsięwzięcia kulturalnego Gmina Miejska Głogów wpisze się w działania
związane z promocją Głogowa jako ośrodka wspierającego aktywność społeczną swoich mieszkańców oraz
pielęgnującego dorobek twórczy rodzimych artystów i ludzi kultury.
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